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�ást první 
Všeobecná ustanovení  

Hlava I: P�edm�t úpravy 

§ 1 
Tento zákon upravuje podmínky živnostenského podnikání (dále jen "živnost") a kontrolu nad jejich 
dodržováním. 

Živnost 

§ 2 
Živností je soustavná �innost provozovaná samostatn�, vlastním jménem, na vlastní odpov�dnost, 
za ú�elem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. 

§ 3 
(1) Živností není: 

a) provozování �innosti vyhrazené zákonem státu nebo ur�ené právnické osob�, 
b) využívání výsledk� duševní tv�r�í �innosti, chrán�ných zvláštními zákony, jejich 

p�vodci nebo autory, 2) 
c) výkon kolektivní správy práva autorského a práv souvisejících s právem autorským 

podle zvláštního právního p�edpisu, 2a) 



d) restaurování kulturních památek nebo jejich �ástí, které jsou díly výtvarných um�ní 
nebo um�lecko�emeslnými pracemi, 2b) 

e) provád�ní archeologických výzkum�.2c) 
(2) Živností dále není v rozsahu zvláštních zákon� �innost fyzických osob: 

a) léka��, lékárník�, stomatolog�, psychoterapeut�, p�írodních lé�itel�, klinických 
logoped�, klinických psycholog� a dalších zdravotnických pracovník�, s výjimkou 
o�ních optik� a protetik� 2d), ortopedických protetik�, 2d) ortopedicko protetických 
technik�, 

b) veterinárních léka��, dalších veterinárních pracovník� v�etn� pracovník� veterinární 
sanace a osob vykonávajících odborné práce p�i šlechtitelské a plemená�ské �innosti 
v chovu hospodá�ských zví�at 3), 

c) advokát� 4), notá�� 5a) a patentových zástupc� 6) a soudních exekutor� 6a), 
d) znalc� a tlumo�ník� 7), 
e) auditor�8) a da�ových poradc� 8a), 
f) burzovních dohodc� a maklé�� 8b), 
g) zprost�edkovatel� a rozhodc� p�i �ešení kolektivních spor� 9) a rozhodc� p�i 

rozhodování majetkových spor�, 9a) 
h) ú�edn� oprávn�ných zem�m��ických inženýr� 10), 
i) autorizovaných architekt� a autorizovaných inženýr� �inných ve výstavb�, kte�í 

vykonávají svoji �innost jako svobodní architekti a svobodní inžený�i. 10a) 
(3) Živností dále není: 

a) �innost bank 11), pojiš�oven, zajiš�oven, pojiš�ovacích zprost�edkovatel� a 
samostatných likvidátor� pojistných událostí a odpov�dných pojistných matematik� 12), 
penzijních fond� 12a), spo�itelních a úv�rních družstev 12b), burz, organizátor� 
mimoburzovních trh�, obchodník� s cennými papíry 8b) a �innost osob zabývajících se 
kolektivním investováním13), a �innosti osob provád�jících vypo�ádání obchod� s 
cennými papíry 13a), �innosti osob provád�jících p�ijímání a p�edávání pokyn� 
týkajících se investi�ních nástroj� za podmínek stanovených zvláštním zákonem, 13b) 

b) po�ádání loterií a jiných podobných her 14), 
c) hornická �innost a �innost provád�ná hornickým zp�sobem 15) 
d) výroba elekt�iny, výroba plynu, p�enos elekt�iny, p�eprava plynu, distribuce elekt�iny, 

distribuce plynu, usklad�ování plynu, výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, 
které podléhají licenci podle zvláštního právního p�edpisu,16) 

e) zem�d�lství, v�etn� prodeje nezpracovaných zem�d�lských výrobk� za ú�elem 
zpracování nebo dalšího prodeje, nejde-li o provozování odborných �inností na úseku 
rostlinoléka�ské pé�e 

f) prodej nezpracovaných rostlinných a živo�išných výrobk� z vlastní drobné p�stitelské 
a chovatelské �innosti fyzickými osobami 

g) námo�ní doprava a mo�ský rybolov 17), 
h) provozování dráhy a drážní dopravy 18), 
i) vykonávání komunika�ní �innosti podle zvláštního právního p�edpisu19), 
j) výzkum, výroba a distribuce lé�iv, 20) 
k) zacházení s návykovými látkami, p�ípravky je obsahujícími a s n�kterými látkami 

používanými k výrob� nebo zpracování návykových látek podle zvláštního zákona 21), 
l) �innost autorizovaných nebo akreditovaných osob v oblasti státního zkušebnictví, 22) 
m) zahrani�ní obchod s vojenským materiálem 22a), 
n) výkon inspekce práce22b), státní odborný dozor nad bezpe�ností práce a 

technických za�ízení22b), 
o) provozování rozhlasového a televizního vysílání 23), 
p) nabízení nebo poskytování služeb sm��ujících bezprost�edn� k uspokojování 

sexuálních pot�eb, 
r) zprost�edkování zam�stnání 23a), 



s) provozování stanic technické kontroly 23c), 
t) výchova a vzd�lávání ve školách, p�edškolních a školských za�ízeních za�azených do 

sít� škol, p�edškolních za�ízení a školských za�ízení, vzd�lávání v bakalá�ských, 
magisterských a doktorských studijních programech a programech celoživotního 
vzd�lávání podle zvláštního právního p�edpisu,23d) 

u) nakládání s vysoce nebezpe�nými látkami 23e). 
v) provozování letiš�, provozování obchodní letecké dopravy a leteckých prací a 

poskytování leteckých služeb 23f), 
x) projektování pozemkových úprav 23g), 
y) �innost organizací z�ízených podle zvláštních právních p�edpis� 23h) vykonávaná v 

souladu s ú�elem, pro který byly z�ízeny, 
z) výkon sociáln�-právní ochrany d�tí právnickými a fyzickými osobami, jsou-li výkonem 

sociáln� -právní ochrany d�tí pov��eny podle zvláštního právního p�edpisu, 23i) 
aa) vyhledávání, pr�zkum a t�žba nerostných zdroj� ze dna mo�í a oceán� a jeho 

podzemí za hranicemi pravomocí stát�. 23j) 
ab) provozování poh�ebiš�. 23k) 

  ac) �innost autorizovaných obalových spole�ností podle zvláštního právního p�edpisu, 23l) 
ad) nakládání s vysoce rizikovým a rizikovým biologickým agens a toxinem, 23m) 

  ae) provozování zoologických zahrad na základ� licence vydané Ministerstvem životního 
prost�edí,23n) 

af) archivnictví.23o) 

§ 4 �innosti spojené s pronájmem nemovitostí 
Pronájem nemovitostí, byt� a nebytových prostor je živností, pokud vedle pronájmu 
pronajímatelem jsou poskytovány i jiné než základní služby zajiš�ující �ádný provoz nemovitostí, 
byt� a nebytových prostor. 

Hlava II: Provozování živnosti 

§ 5 Subjekty oprávn�né provozovat živnost 
(1) Živnost m�že provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky stanovené tímto 

zákonem (dále jen "podnikatel"); státní povolení k provozování živnosti (dále jen "koncese") se 
vyžaduje jen v p�ípadech vymezených tímto zákonem. 

(2) Fyzická osoba s bydlišt�m nebo právnická osoba se sídlem mimo území �eské republiky 
(dále jen "zahrani�ní osoba") m�že na území �eské republiky provozovat živnost za stejných 
podmínek a ve stejném rozsahu jako �eská osoba, pokud z tohoto nebo zvláštního zákona 
nevyplývá n�co jiného. Pro ú�ely tohoto zákona se za �eskou osobu považuje fyzická osoba s 
bydlišt�m nebo právnická osoba se sídlem na území �eské republiky. Bydlišt�m na území 
�eské republiky se pro ú�ely tohoto zákona rozumí trvalý pobyt na jejím území 24). 

(3) Pokud ze zákona vyplývá povinnost p�edložit doklad potvrzující ur�ité skute�nosti, rozumí se 
tím p�edložení dokladu v�etn� jeho p�ekladu do �eského jazyka provedeného tlumo�níkem 
zapsaným do seznamu znalc� a tlumo�ník�,24a) pokud tento doklad nebyl vydán v �eském 
jazyce. Pravost podpisu a otisku razítka na originálech p�edkládaných doklad�, které byly 
vydány v zahrani�í, musí být ov��ena. 

(4) Požadavek na provedení p�ekladu do �eského jazyka tlumo�níkem zapsaným do seznamu 
znalc� a tlumo�ník� a požadavek na ov��ení pravosti podpisu a otisku razítka podle odstavce 
3 se nevztahuje na doklady p�edložené státním p�íslušníkem �lenského státu Evropské unie 
nebo právnickou osobou se sídlem, úst�ední správou nebo hlavním místem své podnikatelské 
�innosti v �lenském státu Evropské unie, nejsou-li pochybnosti o správnosti p�ekladu, 
pop�ípad� o pravosti podpisu nebo otisku razítka. 

(5) Zahrani�ní fyzická osoba, která hodlá na území �eské republiky provozovat živnost a která 
má podle zvláštního zákona24b) povinnost mít pro pobyt na území �eské republiky povolení, 
musí k ohlášení živnosti a k žádosti o koncesi doložit doklad prokazující povolení k pobytu za 
ú�elem podnikání. Povinnost doložit doklad podle v�ty první se nevztahuje na zahrani�ní 



fyzickou osobu, která hodlá na území �eské republiky provozovat živnost prost�ednictvím 
organiza�ní složky svého podniku.24c) 

(6) Fyzická osoba, jíž byl ud�len azyl podle zvláštních právních p�edpis�25), m�že provozovat 
živnost za stejných podmínek jako ob�an �eské republiky s bydlišt�m na území �eské 
republiky. 

§ 6 Všeobecné podmínky provozování živnosti 
(1) Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou: 

a) dosažení v�ku 18 let, 
b) zp�sobilost k právním úkon�m, 
c) bezúhonnost, 
d) p�edložení dokladu o tom, že fyzická osoba, pokud na území �eské republiky podniká 

nebo podnikala, nemá da�ové nedoplatky. Doklad vyhotoví místn� p�íslušný finan�ní 
ú�ad, 

e) p�edložení dokladu o tom, že fyzická osoba, pokud na území �eské republiky podniká 
nebo podnikala, nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpe�ení a 
p�ísp�vku na státní politiku zam�stnanosti. 

pokud tento zákon nestanoví jinak. 
(2) Za bezúhonného se pro ú�ely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocn� odsouzen 

a) k nepodmín�nému trestu odn�tí svobody pro trestný �in spáchaný úmysln�, a� již 
samostatn� nebo v soub�hu s jinými trestnými �iny, a byl mu uložen nepodmín�ný 
trest odn�tí svobody v trvání nejmén� jednoho roku, 

b) pro trestný �in spáchaný úmysln�, jehož skutková podstata souvisí s podnikáním a na 
který se nevztahuje písmeno a), nebo 

c) pro trestný �in spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s p�edm�tem 
podnikání, 

pokud se na n�ho nehledí, jako by nebyl odsouzen. 25b) 

§ 7 Zvláštní podmínky provozování živnosti 
(1) Zvláštními podmínkami provozování živnosti jsou odborná nebo jiná zp�sobilost, pokud je 

tento zákon nebo zvláštní p�edpisy vyžadují. 
(2) V p�ípad� zm�ny nebo dopln�ní požadavk� na odbornou zp�sobilost po vzniku 

živnostenského oprávn�ní se nepožaduje prokázání praxe u podnikatele, kterému trvá 
živnostenské oprávn�ní pro provozování dot�ené živnosti, a u osoby, která vykonává funkci 
odpov�dného zástupce pro dot�enou živnost, jestliže ji vykonávala již p�ed touto zm�nou. 

(3) Nelze-li odbornou nebo jinou zp�sobilost prokázat dokladem vydaným jedné fyzické osob�, 
lze odbornou zp�sobilost prokázat dokladem vydaným podnikateli p�íslušným odborným 
orgánem v souladu se zvláštními p�edpisy 22b). 

(4) Podnikatel je povinen zajistit výkon �inností, které jsou obsahem živností uvedených v 
na�ízení vlády vydaném podle § 73a odst. 2, pouze fyzickými osobami spl�ujícími požadavky 
odborné zp�sobilosti, které toto na�ízení stanoví.25a) Podnikatel vede o osobách spl�ujících 
podmínky odborné zp�sobilosti evidenci a uchovává kopie doklad� prokazujících tuto 
zp�sobilost minimáln� 3 roky ode dne ukon�ení výkonu �inností t�mito osobami; p�itom je 
povinen dodržovat povinnosti stanovené zvláštním právním p�edpisem. 25c) 

§ 7a Provozování živnosti pr�myslovým zp�sobem 
(1) Živnost je provozována pr�myslovým zp�sobem, jde-li o �innost 

a) zahrnující v rámci jednoho pracovního procesu více díl�ích �inností, které samy o 
sob� napl�ují znaky živnosti, 

b) využívající organiza�ního odd�lení výkonu díl�ích prací, postup� nebo úkon�, zejména 
od �ídicích a obchodních prací, a �len�ní t�chto prací, postup� nebo úkon� podle 
jednotlivých profesí. 

(2) O provozování živnosti pr�myslovým zp�sobem rozhodne na návrh podnikatele a po 
p�edložení doklad� prokazujících skute�nosti podle odstavce 1 písm. a) a b) živnostenský ú�ad 



oprávn�ný k vydání pr�kazu živnostenského oprávn�ní pro živnosti provozované pr�myslovým 
zp�sobem. Na ozna�ení p�edm�tu podnikání se nevztahuje § 45 odst. 4 v�ta druhá a t�etí. V 
návrhu je podnikatel povinen rovn�ž vymezit živnosti, které sm��ují ke vzniku kone�ného 
výrobku nebo k poskytnutí služby a jsou díl�ími prvky technologického procesu. Zamítnutí 
návrhu podnikatele na provozování ohlašovací živnosti pr�myslovým zp�sobem nemá vliv na 
vznik práva provozovat živnost. Po právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu podnikatele na 
provozování ohlašovací živnosti postupuje živnostenský ú�ad podle § 47 a násl. tohoto 
zákona. 

(3) Oprávn�ní k provozování živnosti pr�myslovým zp�sobem zahrnuje oprávn�ní k provozování 
všech �inností, které sm��ují ke vzniku kone�ného výrobku nebo k poskytnutí služby a jsou 
pouze díl�ím prvkem technologického procesu. 

(4) Vyžaduje-li n�která z �inností uvedených v odstavci 3 koncesi, m�že ji podnikatel provozovat 
jen v p�ípad�, že mu byla na tuto �innost koncese ud�lena. 

(5) U ohlašovacích živností provozovaných pr�myslovým zp�sobem se pro získání 
živnostenského oprávn�ní nevyžaduje prokazování odborné zp�sobilosti. Podnikatel odpovídá 
za odbornost provozování živnosti a je povinen zajistit provozování živnosti osobami 
spl�ujícími požadavky odborné zp�sobilosti podle § 21 a 22 a p�ílohy �. 2, pokud zvláštní 
zákon nestanoví jinak. Podnikatel vede o osobách spl�ujících požadavky odborné zp�sobilosti 
evidenci a minimáln� t�i roky uchovává kopie doklad� prokazujících tuto zp�sobilost. 

(6) P�ípadné zm�ny znak� (odstavec 1) charakterizujících provozování živnosti pr�myslovým 
zp�sobem je podnikatel povinen nejpozd�ji do jednoho m�síce od jejich vzniku oznámit 
živnostenskému ú�adu. Sou�asn� s tímto oznámením je podnikatel povinen p�edložit i doklady 
prokazující spln�ní zvláštních podmínek, jsou-li tímto zákonem vyžadovány. 

(7) Na základ� p�edložených doklad� rozhodne živnostenský ú�ad o zm�n� živnostenského listu 
nebo pozastavení provozování živnosti anebo o zrušení živnostenského oprávn�ní. V p�ípad�, 
že zm�nou znak� charakterizujících provozování živnosti pr�myslovým zp�sobem dojde ke 
zm�n� p�íslušnosti živnostenského ú�adu, v�c neprodlen� postoupí k rozhodnutí p�íslušnému 
živnostenskému ú�adu. 

(8) P�ílohou pr�kazu živnostenského oprávn�ní pro živnost provozovanou pr�myslovým 
zp�sobem je seznam ohlašovacích živností vymezující podle odstavce 3 rozsah 
živnostenského oprávn�ní. 

§ 8 P�ekážky provozování živnosti 
(1) Živnost nem�že provozovat fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen 

konkurs, jestliže bylo soudem rozhodnuto, že provozování podniku musí být ukon�eno. 
(2) Fyzická nebo právnická osoba nemohou provozovat živnost po dobu t�í let poté, co soud zrušil 

konkurs proto, že bylo spln�no rozvrhové usnesení nebo že majetek úpadce neposta�uje k 
úhrad� náklad� konkursu. Byl-li konkurs zrušen z jiného d�vodu, p�ekážka k provozování 
živnosti uvedená v odstavci 1 odpadá právní mocí rozhodnutí o zrušení konkursu. 

(3) Živnost nem�že po dobu t�í let provozovat též fyzická nebo právnická osoba, v��i níž byl 
návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku. 

(4) Fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs a konkursní �ízení 
nebylo ukon�eno, m�že u�init úkony související se vznikem, zm�nou nebo zrušením 
živnostenského oprávn�ní jen s písemným souhlasem správce konkursní podstaty. 

(5) Orgán ur�ený zákonem (dále jen "živnostenský ú�ad") m�že prominout p�ekážku uvedenou v 
odstavci 2 v�t� první a v odstavci 3, nasv�d�ují-li hospodá�ské pom�ry osoby a její chování, 
že p�i provozování živnosti bude �ádn� plnit své závazky. 

(6) Živnost nem�že provozovat fyzická osoba, které byl uložen soudem nebo správním orgánem 
26) zákaz �innosti, týkající se provozování živnosti v oboru nebo p�íbuzném oboru (§ 22 odst. 
4), dokud zákaz trvá. 

§ 9 Rozd�lení živností 
Živnosti jsou: 

a) ohlašovací, které p�i spln�ní stanovených podmínek sm�jí být provozovány na základ� 
ohlášení, 

b) koncesované, které sm�jí být provozovány na základ� koncese. 



§ 10 Živnostenské oprávn�ní 
(1) Oprávn�ní provozovat živnost (dále jen "živnostenské oprávn�ní") vzniká s výjimkou uvedenou 

v odstavci 8 právnickým osobám již zapsaným do obchodního rejst�íku, právnickým osobám, 
které se do obchodního rejst�íku nezapisují, a fyzickým osobám: 

a) u ohlašovacích živností dnem ohlášení nebo, pokud je v ohlášení uveden pozd�jší den 
vzniku živnostenského oprávn�ní, tímto dnem; to však neplatí v p�ípadech uvedených 
v § 47 odst. 5 v�t� druhé a v § 47 odst. 6, 

b) u koncesovaných živností dnem nabytí právní moci rozhodnutí o ud�lení koncese. 
(2) Právnickým osobám vzniklým podle zvláštního právního p�edpisu,28a) které se zapisují do 

obchodního rejst�íku až po jejich vzniku, vzniká živnostenské oprávn�ní podle odstavce 1 
písmen a) a b). 

(3) Pr�kazem živnostenského oprávn�ní je: 
a) živnostenský list osv�d�ující spln�ní podmínek stanovených tímto zákonem pro 

provozování živností ohlašovacích s údaji podle živnostenského rejst�íku, do vydání 
živnostenského listu stejnopis ohlášení s prokázaným doru�ením p�íslušnému 
živnostenskému ú�adu, 

b) koncesní listina s údaji podle živnostenského rejst�íku; do jejího vydání pravomocné 
rozhodnutí, jímž byla ud�lena koncese. 

(4) Pr�kaz živnostenského oprávn�ní lze nahradit i osv�d�ením, které podnikateli vydá na jeho 
žádost živnostenský ú�ad. Osv�d�ení musí obsahovat tyto údaje: 

a) u fyzické osoby její jméno, p�íjmení, rodné �íslo, bylo-li p�id�leno, jinak datum 
narození, bydlišt�, u zahrani�ní osoby bydlišt� mimo území �eské republiky, místo 
pobytu v �eské republice, pokud byl pobyt povolen, umíst�ní a ozna�ení organiza�ní 
složky podniku na území �eské republiky, jméno, p�íjmení a rodné �íslo vedoucího 
organiza�ní složky podniku a adresu jeho pobytu na území �eské republiky, pokud mu 
byl pobyt povolen, obchodní firmu, místo podnikání, p�edm�t podnikání, dobu, na 
kterou byl pr�kaz živnostenského oprávn�ní vydán a identifika�ní �íslo, 

b) u právnické osoby obchodní firmu nebo název, sídlo, p�edm�t podnikání, dobu, na 
kterou byl pr�kaz živnostenského oprávn�ní vydán, identifika�ní �íslo, jméno, p�íjmení 
a rodné �íslo osoby oprávn�né jednat jménem právnické osoby, u zahrani�ní osoby 
umíst�ní a ozna�ení organiza�ní složky podniku na území �eské republiky, jméno, 
p�íjmení a rodné �íslo vedoucího organiza�ní složky podniku a adresu jeho pobytu na 
území �eské republiky, pokud mu byl pobyt povolen, 

c) eviden�ní �íslo živnostenského listu nebo koncesní listiny. Osv�d�ení lze vydat i pro 
více živností v p�sobnosti téhož živnostenského ú�adu. 

(5) Živnostenský list, rozhodnutí o ud�lení koncese, koncesní listina a osv�d�ení podle odstavce 3 
jsou ve�ejnými listinami. 

(6) Zahrani�ním osobám, které se zapisují do obchodního rejst�íku, se p�i spln�ní stanovených 
podmínek vydá živnostenský list nebo koncesní listina p�ed zápisem do tohoto rejst�íku. 

(7) Na žádost zakladatel�, pop�ípad� orgán� nebo osob, oprávn�ných podat návrh na zápis �eské 
právnické osoby do obchodního rejst�íku, vydá živnostenský ú�ad živnostenský list nebo 
koncesní listinu p�ed zápisem do tohoto rejst�íku, je-li prokázáno, že právnická osoba byla 
založena. 

(8) Osobám uvedeným v odstavcích 6 a 7 vzniká živnostenské oprávn�ní dnem jejich zápisu do 
obchodního rejst�íku. Nepodají-li návrh na zápis ve lh�t� 90 dn� od doru�ení živnostenského 
listu nebo koncesní listiny nebo není-li návrhu vyhov�no, musí uvedené doklady neprodlen� 
vrátit. Platnost živnostenského listu nebo koncesní listiny zaniká nespln�ním podmínek 
stanovených v tomto odstavci. 

(9) Živnostenské oprávn�ní nem�že být p�eneseno na jinou osobu. Jiná osoba je m�že 
vykonávat, jen stanoví-li to tento zákon. 

(10) Živnostenské oprávn�ní m�že být vykonáváno na celém území �eské republiky. 

Provozování živnosti prost�ednictvím odpov�dného zástupce 

§ 11 



(1) Podnikatel m�že provozovat živnost prost�ednictvím odpov�dného zástupce. Odpov�dný 
zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za �ádný provoz živnosti 
a za dodržování živnostenskoprávních p�edpis� a je k podnikateli ve smluvním vztahu. 
Odpov�dný zástupce se musí zú�ast�ovat provozování živnosti v pot�ebném rozsahu. Nikdo 
nem�že být ustanoven do funkce odpov�dného zástupce pro více než dva podnikatele. 

(2) Odpov�dný zástupce musí spl�ovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti 
podle § 6 odst. 1 písm. a) až c) a § 7.  

(3) Odpov�dným zástupcem právnické osoby nem�že být �len dozor�í rady �i jiného kontrolního 
orgánu této právnické osoby, dále fyzická osoba, u níž trvá p�ekážka provozování živnosti 
podle § 8. Odpov�dným zástupcem v oboru nebo p�íbuzném oboru živnosti nem�že být ani 
osoba, které bylo zrušeno živnostenské oprávn�ní podle § 58 odst. 2 až 4, a to po dobu 
jednoho roku od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávn�ní. 

(4) Odpov�dného zástupce je povinen ustanovit 
a) podnikatel, který je fyzickou osobou a nespl�uje zvláštní podmínky provozování 

živnosti (§ 7), nejedná-li se o ohlašovací živnost provozovanou pr�myslovým 
zp�sobem, 

b) podnikatel, který je právnickou osobou se sídlem v �eské republice. Do funkce 
odpov�dného zástupce ustanoví �lena statutárního orgánu nebo statutární orgán, 
který spl�uje podmínky pro výkon funkce odpov�dného zástupce podle tohoto zákona. 
Nelze-li odpov�dného zástupce ustanovit z uvedených osob, ustanovuje podnikatel 
odpov�dného zástupce z jiných osob, 

c) podnikatel, který je zahrani�ní právnickou osobou. Do funkce odpov�dného zástupce 
ustanoví vedoucího organiza�ní složky podniku umíst�né na území �eské republiky, 
který spl�uje podmínky pro výkon funkce odpov�dného zástupce podle tohoto zákona. 
Nespl�uje-li vedoucí organiza�ní složky podniku tyto podmínky, ustanovuje podnikatel 
odpov�dného zástupce z jiných osob. 

(5) Ustanovení odpov�dného zástupce pro živnost ohlašovací i ukon�ení výkonu jeho funkce je 
podnikatel povinen oznámit živnostenskému ú�adu p�íslušnému podle § 45 do 15 dn� ode 
dne, kdy uvedená skute�nost nastala. Ukon�ení výkonu funkce odpov�dného zástupce je 
povinen oznámit živnostenskému ú�adu i odpov�dný zástupce, zjistí-li, že podnikatel 
povinnost oznámit ukon�ení výkonu funkce odpov�dného zástupce nesplnil. Sou�asn� musí 
prokázat, že o ukon�ení výkonu své funkce informoval p�edem písemn� podnikatele. Nelze-li 
ur�it den ukon�ení výkonu funkce odpov�dného zástupce podle oznámení podnikatele, kon�í 
výkon funkce odpov�dného zástupce t�icátým dnem po doru�ení oznámení odpov�dného 
zástupce živnostenskému ú�adu, neoznámil-li podnikatel živnostenskému ú�adu ustanovení 
jiného odpov�dného zástupce p�ed uplynutím této lh�ty. Uvedl-li odpov�dný zástupce ve 
svém oznámení jako den ukon�ení výkonu své funkce den pozd�jší, kon�í výkon jeho funkce 
tímto dnem. 

(6) Odpov�dný zástupce pro živnost ohlašovací m�že vykonávat svoji funkci ode dne 
ustanovení, spl�uje-li podmínky vyžadované tímto zákonem. 

(7) Ustanovení odpov�dného zástupce pro živnost koncesovanou p�edloží podnikatel ke 
schválení živnostenskému ú�adu. Ustanovení nabývá ú�innosti dnem, kdy rozhodnutí o 
schválení nabylo právní moci. Ukon�ení výkonu funkce odpov�dného zástupce podnikatel 
oznámí živnostenskému ú�adu p�íslušnému podle § 50 do 15 dn� od ukon�ení výkonu 
funkce. Ukon�ení výkonu funkce odpov�dného zástupce je povinen oznámit živnostenskému 
ú�adu i odpov�dný zástupce, zjistí-li, že podnikatel povinnost oznámit ukon�ení výkonu 
funkce odpov�dného zástupce nesplnil. Sou�asn� musí prokázat, že o ukon�ení výkonu své 
funkce informoval p�edem písemn� podnikatele. Nelze-li ur�it den ukon�ení výkonu funkce 
odpov�dného zástupce podle oznámení podnikatele, kon�í výkon funkce odpov�dného 
zástupce t�icátým dnem po doru�ení oznámení odpov�dného zástupce živnostenskému 
ú�adu, neschválil-li živnostenský ú�ad jiného odpov�dného zástupce p�ed uplynutím této 
lh�ty. Uvedl-li odpov�dný zástupce ve svém oznámení jako den ukon�ení výkonu své funkce 
den pozd�jší, kon�í výkon jeho funkce tímto dnem. 

(8) P�estane-li odpov�dný zástupce vykonávat funkci nebo nespl�uje-li podmínky, musí 
podnikatel nejpozd�ji do 15 dn� ustanovit nového odpov�dného zástupce. To neplatí, je-li 
živnostenské oprávn�ní pozastaveno nebo oznámí-li podnikatel živnostenskému ú�adu, že 
provozování živnosti je do�asn� p�erušeno (§ 31 odst. 12). 



(9) Podnikatel m�že ustanovit odpov�dného zástupce i v p�ípadech, kdy to tento zákon 
nevyžaduje. Na jeho ustanovení se vztahuje § 11 obdobn� s výjimkou odstavce 8. 

§ 12 
(1) Jménem a na ú�et fyzické osoby, která z d�vodu nedostatku v�ku nebo rozhodnutí soudu 

nemá plnou zp�sobilost k právním úkon�m, m�že být živnost provozována se souhlasem 
soudu, navrhne-li to její zákonný zástupce. Živnost ohlásí nebo o koncesi požádá jménem 
zastoupeného zákonný zástupce. 

(2) Zákonný zástupce ustanoví odpov�dného zástupce podle § 11 se souhlasem soudu. 28a) 

§ 13 Pokra�ování v živnosti p�i úmrtí podnikatele 
(1) Zem�e-li podnikatel, mohou v živnosti pokra�ovat až do skon�ení �ízení o projednání d�dictví: 

a) d�dicové ze zákona, pokud není d�dic� ze záv�ti, 
b) d�dicové ze záv�ti a poz�stalý manžel, i když není d�dicem, je-li spoluvlastníkem 

majetku používaného k provozování živnosti, 
c) poz�stalý manžel spl�ující podmínku uvedenou v písmenu b), pokud v živnosti 

nepokra�ují d�dicové, 
d) správce d�dictví 27), pokud byl pro zachování provozu podniku ustanoven orgánem 

projednávajícím d�dictví. 
(2) Pokud osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) až c) hodlají pokra�ovat v provozování živnosti, 

jsou povinny oznámit tuto skute�nost živnostenskému ú�adu ve lh�t� 3 m�síc� ode dne úmrtí 
podnikatele. Správce d�dictví je povinen oznámit pokra�ování v provozování živnosti ve lh�t� 
1 m�síce ode dne, kdy byl do této funkce ustanoven. Nespl�uje-li osoba podle odstavce 1 
písm. a) až c) podmínky stanovené v § 6 a 7 nebo jsou-li u ní p�ekážky podle § 8 anebo nemá-
li pobyt na území �eské republiky, pokud jej tento zákon vyžaduje, musí neprodlen� ustanovit 
odpov�dného zástupce. 

(3) Nespl�uje-li správce d�dictví 29) podle odstavce 1 písm. d) podmínky stanovené v § 7, musí 
neprodlen� ustanovit odpov�dného zástupce. 

(4) Po skon�ení �ízení o d�dictví mohou pokra�ovat v živnosti osoby uvedené v odstavci 1 písm. 
a) až c), pokud nabyly majetkového práva vztahujícího se k provozování živnosti; tuto 
skute�nost musí do 1 m�síce od skon�ení d�dického �ízení oznámit živnostenskému ú�adu, 
který byl naposledy místn� p�íslušný (§ 45 odst. 1, § 50 odst. 1) pro z�stavitele. Pr�kaz 
živnostenského oprávn�ní pro osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) až c) vydá živnostenský 
ú�ad p�íslušný pro tyto osoby podle § 45 odst. 1 nebo § 50 odst. 1 na dobu 6 m�síc� od 
skon�ení �ízení o d�dictví 

(5) Pro náležitosti oznámení podle odstavc� 2 a 4 platí § 45, 46 a 50 obdobn�. 

§ 14 
Dojde-li p�i p�em�n� spole�nosti nebo družstva podle zvláštního právního p�edpisu k zániku 
spole�nosti nebo družstva anebo k p�evodu jm�ní spole�nosti na jednoho spole�níka podle 
zvláštního právního p�edpisu,29a) m�že právní nástupce pokra�ovat v provozování živnosti na 
základ� živnostenského oprávn�ní svého právního p�edch�dce za p�edpokladu, že do 15 dn� ode 
dne zániku svého právního p�edch�dce písemn� oznámí pokra�ování v živnosti živnostenskému 
ú�adu a sou�asn� ohlásí ohlašovací živnost nebo podá žádost o koncesi podle tohoto zákona. 
Právo pokra�ovat v provozování živnosti podle v�ty první zaniká dnem vzniku vlastního 
živnostenského oprávn�ní právnímu nástupci nebo právní mocí rozhodnutí živnostenského ú�adu 
podle § 47 odst. 5, § 47 odst. 6, § 51 odst. 2 nebo § 53 odst. 2. 

§ 15 
Zrušen.  

§ 16 Provozování v�tšího po�tu živností jedním podnikatelem 
Podnikatel m�že provozovat více živností, má-li pro každou z nich živnostenské oprávn�ní. 
 



Provozovny 

§ 17 
(1) Provozovnou se rozumí prostor, v n�mž je živnost provozována. Za provozovnu se pro ú�ely 

tohoto zákona považuje i stánek, pojízdná prodejna a obdobné za�ízení, sloužící k prodeji 
zboží nebo k poskytování služeb. 

(2) Na základ� pr�kazu živnostenského oprávn�ní m�že být živnost provozována ve více 
provozovnách, pokud k nim podnikatel má užívací nebo vlastnické právo. Na žádost 
živnostenského ú�adu je podnikatel povinen prokázat vlastnické nebo užívací právo k 
objekt�m nebo místnostem provozovny. Je-li provozovna umíst�na v byt� a není-li podnikatel 
vlastníkem tohoto bytu, m�že v n�m provozovat živnost pouze se souhlasem vlastníka, 
spoluvlastníka nebo správce bytu nebo nemovitosti, jejíž je byt sou�ástí, pokud je tento 
správce k ud�lování takového souhlasu zmocn�n. Podnikatel je povinen zahájení a ukon�ení 
provozování živnosti v provozovn� písemn� oznámit živnostenskému ú�adu p�íslušnému podle 
§ 45 odst. 1 nebo § 50 odst. 1 nejmén� 3 dny p�edem. To neplatí pro zahájení provozování 
živnosti v provozovn�, která je uvedena v ohlášení živnosti podle § 45 odst. 2 písm. g) a § 45 
odst. 3 písm. f) nebo v žádosti o koncesi podle § 50. V oznámení podnikatel uvede údaje podle 
odstavce 4. 

(3) Podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla zp�sobilá pro provozování živnosti podle 
zvláštních p�edpis�, 29b) byla �ádn� ozna�ena a aby pro každou provozovnu byla ustanovena 
osoba odpov�dná za �innost provozovny. 

(4) V oznámení podle odstavce 2 podnikatel uvede 
a) obchodní firmu nebo název nebo jméno a p�íjmení, 
b) identifika�ní �íslo, 
c) sídlo nebo trvalý pobyt, pop�ípad� místo podnikání; zahrani�ní osoba adresu pobytu 

na území �eské republiky, byl-li jí pobyt povolen, a umíst�ní organiza�ní složky 
podniku na území �eské republiky, pokud ji z�izuje, 

d) adresu provozovny podléhající kolauda�nímu �ízení a p�edm�t podnikání v této 
provozovn�, 

e) druh provozovny nepodléhající kolauda�nímu �ízení (odstavec 1 v�ta druhá), její 
umíst�ní a p�edm�t podnikání v provozovn�, 

f) datum zahájení (ukon�ení) provozování živnosti v provozovn�, 
g) právní titul užívání provozovny. 

(5) Živnostenský ú�ad, který obdrží oznámení podle odstavce 2, je povinen zahájení a ukon�ení 
�innosti v provozovn� oznámit neprodlen� živnostenskému ú�adu, v jehož územním obvodu se 
provozovna nachází. Živnostenský ú�ad, který vydá na základ� ohlášení živnosti nebo žádosti 
o koncesi pr�kaz živnostenského oprávn�ní, a provozování živnosti v provozovn� je podle 
údaj� v ohlášení živnosti nebo v žádosti o koncesi zahájeno bezprost�edn� po vzniku 
živnostenského oprávn�ní, postupuje p�im��en� podle v�ty prvé. 

(6) Živnostenský ú�ad p�íslušný podle odstavce 2 informuje podnikatele o zápisu provozovny do 
živnostenského rejst�íku. 

(7) Provozovna musí být trvale a zven�í viditeln� ozna�ena obchodní firmou nebo názvem nebo 
jménem a p�íjmením podnikatele a jeho identifika�ním �íslem, bylo-li p�id�leno. Stánek, 
pojízdná prodejna a obdobné za�ízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb musí 
být dále ozna�en údajem o sídle nebo míst� podnikání nebo adrese, na které je umíst�na 
organiza�ní složka zahrani�ní osoby. 

(8) Provozovna ur�ená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spot�ebitel�m 29c) musí být trvale 
a zven�í viditeln� ozna�ena také 

a) jménem a p�íjmením osoby odpov�dné za �innost provozovny, 
b) prodejní nebo provozní dobou ur�enou pro styk se spot�ebiteli, nejedná-li se o stánek 

nebo obdobné za�ízení, 
c) kategorií a t�ídou u ubytovacího za�ízení 29d) poskytujícího p�echodné ubytování. 

(9) P�i uzav�ení provozovny uvedené v odstavci 8 je podnikatel povinen, nebrání-li tomu závažné 
d�vody, alespo� 3 dny p�edem na vhodném a zven�í viditelném míst� ozna�it po�átek a konec 
uzav�ení. 



(10) Podnikatel m�že prodávat zboží, pokud jeho prodej nevyžaduje koncesi, pomocí automat� 
obsluhovaných spot�ebitelem. Podnikatel je povinen ozna�it automat svou obchodní firmou 
nebo názvem nebo jménem a p�íjmením a identifika�ním �íslem. Umíst�ní automat� oznámí 
podnikatel p�edem živnostenskému ú�adu, v jehož územním obvodu má být automat umíst�n. 
Na oznámení se vztahuje ustanovení odstavce 4 p�im��en�. Prodej zboží pomocí automat� 
nesmí umožnit získat ur�ité druhy zboží osobám chrán�ným zvláštním zákonem. 

(11) Podnikatel, který provozuje živnost v provozovn� podléhající kolauda�nímu rozhodnutí, m�že 
p�i slavnostech, sportovních podnicích nebo p�i jiných podobných akcích konaných v obci, v 
níž se provozovna nachází, prodávat i mimo tuto provozovnu potraviny a jiné zboží, které se 
p�i t�chto p�íležitostech obvykle nabízí a jejichž prodej je p�edm�tem jeho podnikání. Takový 
prodej je podnikatel povinen oznámit písemn� obci nebo v hlavním m�st� Praze a v územn� 
�len�ných statutárních m�stech m�stské �ásti nebo m�stskému obvodu, v nichž se akce koná, 
tak, aby obec oznámení obdržela nejpozd�ji 3 dny p�ed uskute�n�ním akce. 

§ 18 
(1) Obec m�že v p�enesené p�sobnosti29e) vydat tržní �ád formou na�ízení obce. Pro nabídku, 

prodej zboží (dále jen „prodej”) a poskytování služeb mimo provozovnu ur�enou k tomuto 
ú�elu kolauda�ním rozhodnutím podle zvláštního zákona 29e) tržní �ád vymezí: 

a) místa pro prodej a poskytování služeb, jimiž jsou zejména tržnice a tržišt� (dále jen 
„tržišt�”), a jejich rozd�lení (nap�. podle druhu prodávaného zboží nebo poskytované 
služby), 

b) stanovení kapacity a p�im��ené vybavenosti tržiš�, 
c) dobu prodeje zboží a poskytování služeb na tržišti, 
d) pravidla pro udržování �istoty a bezpe�nosti na tržišti, 
e) pravidla, která musí dodržet provozovatel tržišt� k zajišt�ní jeho �ádného provozu. 

(2) Tržní �ád se s výjimkou odstavce 1 písm. a), b) a c) vztahuje i na prodej zboží a poskytování 
služeb na tržištích majících charakter stavby podle zvláštního zákona. 29f) 

(3) Obec m�že na�ízením obce vydaným podle odstavce 1 stanovit, že se toto na�ízení obce 
nevztahuje na n�které druhy prodeje zboží a poskytování služeb provád�né mimo 
provozovnu, a stanovit, že n�které druhy prodeje zboží nebo poskytování služeb provád�né 
mimo provozovnu v obci nebo její �ásti jsou zakázány. 

 
 
 

 
�ást druhá 

Druhy živností  

Hlava I: Živnosti ohlašovací 

§ 19 
Ohlašovací živnosti jsou: 

a) �emeslné, je-li podmínkou provozování živnosti odborná zp�sobilost uvedená v § 21 a 
22, 

b) vázané, je-li podmínkou provozování živnosti odborná zp�sobilost uvedená v p�íloze �. 
2, není-li dále stanoveno jinak, 

c) volné, není-li jako podmínka provozování živnosti odborná zp�sobilost stanovena. 

Díl 1: Živnosti �emeslné 

§ 20 
Živnosti �emeslné jsou živnosti uvedené v p�íloze �. 1 zákona. 

Odborná zp�sobilost 



§ 21 
(1) Odborná zp�sobilost pro �emeslné živnosti se prokazuje, není-li v p�íloze �. 1 stanoveno jinak, 

a) výu�ním listem z p�íslušného t�íletého u�ebního oboru nebo jiným dokladem o �ádném 
ukon�ení p�íslušného t�íletého u�ebního oboru 30) a dokladem o vykonání t�íleté praxe 
v oboru, 

b) vysv�d�ením o ukon�ení studia p�íslušného studijního oboru st�ední odborné školy, 
jehož délka je kratší než 4 roky, a dokladem o vykonání t�íleté praxe v oboru, 

c) vysv�d�ením o maturitní zkoušce 31) v p�íslušném studijním oboru st�ední odborné 
školy nebo st�edního odborného u�ilišt� nebo gymnázia s p�edm�ty odborné p�ípravy 
a dokladem o vykonání dvouleté praxe v oboru, nebo 

d) diplomem, vysv�d�ením nebo jiným dokladem o absolvování bakalá�ského nebo 
magisterského studijního programu uskute��ovaného vysokou školou v p�íslušné 
oblasti studijních obor�31a) a dokladem o vykonání jednoro�ní praxe v oboru, 

e) dokladem o uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o 
uznávání odborné kvalifikace.31b) 

(2) Státní p�íslušník �lenského státu Evropské unie a ob�an �eské republiky mohou prokázat 
odbornou zp�sobilost 

a) u živností uvedených v �ásti A p�ílohy �. 1 k tomuto zákonu doklady podle § 19 odst. 1 
písm. a) zákona o uznávání odborné kvalifikace,31e) 

b) u živností uvedených v �ásti B p�ílohy �. 1 k tomuto zákonu doklady podle § 19 odst. 1 
písm. f) zákona o uznávání odborné kvalifikace,31e) 

c) u živností uvedených v �ásti C p�ílohy �. 1 k tomuto zákonu doklady podle § 19 odst. 1 
písm. c) zákona o uznávání odborné kvalifikace.31e) 

P�i posuzování odborné zp�sobilosti podle tohoto odstavce se použije § 19 zákona o 
uznávání odborné kvalifikace.31e)  
 

§ 22 
(1) Doklady o odborné zp�sobilosti uvedené v § 21 mohou být nahrazeny 

a) výu�ním listem z p�íbuzného t�íletého u�ebního oboru nebo jiným dokladem o �ádném 
ukon�ení p�íbuzného t�íletého u�ebního oboru nebo studia v p�íbuzném oboru a 
dokladem o vykonání �ty�leté praxe v oboru živnosti, 

b) vysv�d�ením o ukon�ení studia p�íbuzného studijního oboru st�ední odborné školy, 
jehož délka je kratší než �ty�i roky, a dokladem o vykonání �ty�leté praxe v oboru, 

c) vysv�d�ením o maturitní zkoušce v p�íbuzném studijním oboru st�ední odborné školy 
nebo st�edního odborného u�ilišt� a dokladem o vykonání t�íleté praxe v oboru,  

d) diplomem, vysv�d�ením nebo obdobným dokladem o absolvování bakalá�ského nebo 
magisterského studijního programu uskute��ovaného vysokou školou v p�íbuzné 
oblasti studijních obor�31a) a dokladem o vykonání jednoro�ní praxe v oboru, 

e) osv�d�ením o rekvalifikaci 30a) nebo jiným dokladem o odborné zp�sobilosti vydaným 
institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a t�lovýchovy nebo p�íslušným 
ministerstvem, do jehož p�sobnosti pat�í odv�tví, v n�mž je živnost provozována, a 
dokladem o vykonání �ty�leté praxe v oboru, 

f) dokladem o vykonání kvalifika�ní zkoušky p�ed komisí složenou ze zástupc� 
p�íslušného živnostenského ú�adu, p�íslušné st�ední odborné školy nebo st�edního 
odborného u�ilišt�, jakož i p�íslušného živnostenského spole�enstva, je-li z�ízeno, a 
dokladem o vykonání �ty�leté praxe v oboru, nebo 

g) dokladem o vykonání šestileté praxe v oboru. 
(2) Praxí v oboru se pro ú�ely tohoto zákona rozumí výkon odborných �inností náležejících do 

oboru nebo p�íbuzného oboru živnosti, zejména samostatné provozování živnosti v oboru 
nebo v p�íbuzném oboru, �innost osoby bezprost�edn� odpov�dné za �ízení �innosti, která je 
p�edm�tem živnosti v oboru, nebo �innost osoby vykonávající samostatné odborné práce 
odpovídající oboru živnosti. 



(3) Praxí v oboru se rozumí také základní nebo náhradní služba v ozbrojených silách nebo civilní 
služba, pokud b�hem ní byly pravideln� vykonávány práce, které jsou p�edm�tem p�íslušné 
živnosti. Dokladem o výkonu praxe je písemné potvrzení vydané p�íslušným orgánem 
ozbrojených sil nebo právnickou �i fyzickou osobou, u níž ob�an konal náhradní nebo civilní 
službu. 

(4) Za p�íbuzné obory se považují obory, které užívají stejných nebo obdobných pracovních 
postup� a odborných znalostí. 

(5) Obsahovou nápl� a zp�sob provád�ní zkoušek podle odstavce 1 písm. f) stanoví vyhláška 
vydaná spole�n� st�edním orgánem státní správy pro živnostenské podnikání a úst�edními 
orgány státní správy, do jejichž p�sobnosti pat�í odv�tví, v nichž jsou živnosti provozovány. 31a) 

Díl 2: Živnosti vázané 

§ 23 
Živnosti vázané jsou živnosti uvedené v p�íloze �. 2 zákona. 

§ 24 Odborná zp�sobilost 
(1) Odborná zp�sobilost pro vázané živnosti je upravena zvláštními p�edpisy uvedenými v p�íloze 

�. 2 zákona nebo stanovena touto p�ílohou. Je-li v p�íloze �. 2 uvedena odborná zp�sobilost 
spo�ívající ve vyu�ení v oboru nebo ve st�edoškolském vzd�lání zakon�eném maturitní 
zkouškou, spln�ní podmínky vzd�lání se prokazuje též dokladem o rekvalifikaci podle § 22 
odst. 1 písm. e) a dokladem o vykonání �ty�leté praxe v oboru. 

(2) Státní p�íslušník �lenského státu Evropské unie a ob�an �eské republiky mohou prokázat 
odbornou zp�sobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem 
podle zákona o uznávání odborné kvalifikace. Tyto osoby mohou prokázat odbornou 
zp�sobilost též doklady o odborné kvalifikaci ve smyslu zákona o uznávání odborné 
kvalifikace, které prokazují odbornou kvalifikaci stanovenou u jednotlivých živností v p�íloze �. 
2 k tomuto zákonu. P�i posuzování odborné zp�sobilosti podle tohoto odstavce se použije 
zákon o uznávání odborné kvalifikace. 

(3) Odborná zp�sobilost spo�ívající v délce praxe se nevyžaduje u fyzické osoby, která p�íslušnou 
živnost již provozovala nebo pro ni byla ustanovena jako odpov�dný zástupce alespo� po 
dobu poloviny délky praxe uvedené v p�íloze �. 2 tohoto zákona. 

Díl 3: Živnosti volné 

§ 25 
Živnosti volné jsou živnosti, pro jejichž provozování tento zákon nevyžaduje prokazování odborné 
ani jiné zp�sobilosti. K získání živnostenského oprávn�ní pro živnosti volné musí být spln�ny 
všeobecné podmínky (§ 6 odst. 1). 

 

 

 

Hlava II: Živnosti koncesované 

§ 26 
Živnosti koncesované jsou živnosti uvedené v p�íloze �. 3 zákona. 

§ 27 Odborná zp�sobilost a další podmínky 
(1) Odborná zp�sobilost pro koncesované živnosti je upravena zvláštními p�edpisy uvedenými v 

p�íloze �. 3 zákona nebo stanovena touto p�ílohou. Je-li v p�íloze �. 3 uvedena odborná 
zp�sobilost spo�ívající ve vyu�ení v oboru nebo ve st�edoškolském vzd�lání zakon�eném 



maturitní zkouškou, spln�ní podmínky vzd�lání se prokazuje též dokladem o rekvalifikaci podle 
§ 22 odst. 1 písm. e) a dokladem o vykonání �ty�leté praxe v oboru. 

(2) Státní p�íslušník �lenského státu Evropské unie a ob�an �eské republiky mohou prokázat 
odbornou zp�sobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem 
podle zákona o uznávání odborné kvalifikace. Tyto osoby mohou prokázat odbornou 
zp�sobilost též doklady o odborné kvalifikaci ve smyslu zákona o uznávání odborné 
kvalifikace, které prokazují odbornou kvalifikaci stanovenou u jednotlivých živností v p�íloze �. 
3 k tomuto zákonu. P�i posuzování odborné zp�sobilosti podle tohoto odstavce se použije 
zákon o uznávání odborné kvalifikace. 

(3) Živnostenský ú�ad uloží nebo zm�ní podnikateli podmínky provozování živnosti na základ� 
tohoto zákona anebo na základ� zvláštních p�edpis�. 

 
 

�ást t�etí 
Rozsah živnostenského oprávn�ní  

Hlava I: Všeobecná ustanovení 

§ 28 
(1) Rozsah živnostenského oprávn�ní (dále jen "rozsah oprávn�ní") se posuzuje podle obsahu 

živnostenského listu nebo koncesní listiny s p�ihlédnutím k ustanovením této �ásti. 
(2) Je-li provozování živnosti podle p�íloh �. 2 a 3 vázáno na doklad vydaný zvláštním orgánem 

podle zvláštního právního p�edpisu, je rozsah živnostenského oprávn�ní vymezen uvedeným 
dokladem. 

(3) V pochybnostech o rozsahu oprávn�ní rozhodne na žádost podnikatele živnostenský ú�ad. 

§ 29 a 30 
Zrušeny.  

§ 31 Povinnosti podnikatele 
(1) Podnikatel, který provozuje živnost prost�ednictvím odpov�dného zástupce (§ 11), je povinen 

zajistit jeho ú�ast p�i provozování živnosti v pot�ebném rozsahu. 
(2) Podnikatel je povinen pro ú�ely doru�ování písemností podle odstavce 16 viditeln� ozna�it 

obchodní firmou, pop�ípad� názvem, nebo jménem a p�íjmením a identifika�ním �íslem objekt, 
v n�mž má místo podnikání, liší-li se od bydlišt� (§ 5 odst. 2), sídlo a zahrani�ní osoba 
organiza�ní složku podniku, pokud ji z�izuje. Podnikatel je povinen na žádost živnostenského 
ú�adu prokázat vlastnické nebo užívací �i jiné obdobné právo k objektu nebo prostorám, v 
nichž má na území �eské republiky místo podnikání, liší-li se od bydlišt� (§ 5 odst. 2), sídlo a 
zahrani�ní osoba organiza�ní složku podniku. 

(3) Podnikatel je povinen zajistit, aby na provozovn�, ve které je prodáváno zboží nebo 
poskytována služba, a nemá-li provozovnu, v míst� podnikání, sídle nebo v míst� organiza�ní 
složky podniku zahrani�ní osoby byly kontrolnímu orgánu na jeho žádost a ve lh�t� jím 
stanovené k dispozici doklady prokazující zp�sob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu 
používaného k poskytování služeb. 

(4) Podnikatel je povinen, jde-li o nákup použitého zboží nebo zboží bez dokladu nabytí, p�ijímání 
tohoto zboží do zástavy nebo zprost�edkování jeho nákupu �i p�ijetí do zástavy, p�ed 
uzav�ením smluvního vztahu identifikovat jeho ú�astníky a p�edm�t smluvního vztahu, vést 
evidenci o t�chto skute�nostech, a to v�etn� data uzav�ení tohoto smluvního vztahu. 

(5) Identifikací ú�astník� se pro ú�ely tohoto zákona rozumí 
a) u fyzické osoby zjišt�ní jejího jména a p�íjmení, p�ípadn� všech jmen a p�íjmení, data 

narození, trvalého nebo jiného pobytu, jejich ov��ení z p�íslušného dokladu totožnosti, 
jsou-li v n�m uvedeny, a dále specifikace p�íslušného dokladu totožnosti, v�etn� 
uvedení orgánu a státu, který jej vydal, 

b) u právnické osoby zjišt�ní obchodní firmy nebo názvu v�etn� odlišujícího dodatku 
nebo dalšího ozna�ení, jejího sídla, identifika�ního �ísla nebo obdobného �ísla 
p�id�lovaného v zahrani�í, a identifikace fyzické osoby podle písmene a), jednající 
jménem této právnické osoby v daném smluvním vztahu. 



(6) Identifikací p�edm�tu smluvního vztahu se pro ú�ely tohoto zákona rozumí zjišt�ní názvu 
výrobku, jeho zna�ky a výrobního �ísla, jsou-li na výrobku uvedeny, jinak stru�ný popis 
výrobku, umož�ující jeho dostate�nou identifikaci. 

(7) Ov��ení nebo zjišt�ní údaj� uvedených v odstavci 5 lze provést též dálkovým p�enosem, 
jestliže je zaru�ena identifikace t�chto dat podle zvláštního právního p�edpisu.31b) Identifika�ní 
údaje podle odstavc� 4, 5 a 6 je podnikatel povinen evidovat a uchovávat po dobu 5 let ode 
dne uzav�ení smlouvy. 

(8) Jestliže se ú�astník smluvního vztahu odmítne podrobit identifikaci, nebo není-li možné 
identifikovat p�edm�t smluvního vztahu, nesmí podnikatel zboží koupit, p�ijmout ho do zástavy 
nebo zprost�edkovat jeho nákup. 

(9) Podnikatel je povinen zajistit, aby v provozovn� ur�ené pro prodej zboží nebo poskytování 
služeb spot�ebitel�m byla v prodejní nebo provozní dob� ur�ené pro styk se spot�ebiteli 
p�ítomna osoba spl�ující podmínku znalosti �eského jazyka nebo slovenského jazyka. Pokud 
má živnostenský ú�ad pochybnosti, m�že zkoumat spln�ní této podmínky pohovorem, p�i 
kterém posuzuje, zda je tato osoba schopna plynn� a jazykov� správn� reagovat na otázky 
vztahující se k b�žným situacím denního života a podnikání a zda umí ústn� sd�lit obsah textu 
z denního tisku. 

(10) Podnikatel odpovídá za to, že jeho zam�stnanci prokázali spln�ní podmínky bezúhonnosti, 
pokud tento zákon nebo zvláštní právní p�edpis podmínku bezúhonnosti zam�stnanc� 
vyžaduje. 

(11) Podnikatel a fyzické osoby provozující �innost, která je p�edm�tem živnosti, osoby jednající 
jejich jménem a odpov�dný zástupce jsou povinni pracovník�m živnostenského ú�adu 
prokázat totožnost. 

(12) Provozování živnosti lze p�erušit nejdéle na dobu 2 let. Hodlá-li podnikatel p�erušit 
provozování živnosti na dobu delší než 6 m�síc�, je povinen tuto skute�nost p�edem písemn� 
oznámit živnostenskému ú�adu. 

(13) Pokra�ování v provozování živnosti p�ed uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti 
p�erušeno podle odstavce 12, je podnikatel povinen p�edem písemn� oznámit živnostenskému 
ú�adu. 

(14) Na základ� oznámení podle odstavc� 12 a 13 živnostenský ú�ad zapíše tyto skute�nosti v 
živnostenském rejst�íku a o provedeném zápise vyrozumí podnikatele. 

(15) Podnikatel je povinen mít v provozovn� pro ú�ely kontroly podle tohoto zákona nebo 
zvláštního právního p�edpisu pr�kaz živnostenského oprávn�ní nebo osv�d�ení vydané podle 
§ 10 odst. 3. 

(16) Podnikatel je povinen zajistit v míst� podnikání, sídle a v míst� organiza�ní složky podniku 
zapsané do obchodního rejst�íku p�ijímání písemností. 

(17) Podnikatel je povinen vydat zákazníkovi na žádost zákazníka doklady o prodeji zboží a o 
poskytnutí služby, p�esahuje-li cena �ástku 50 K�. Na dokladu musí být uvedeno ozna�ení 
podnikatele obchodní firmou, pop�ípad� názvem nebo jménem a p�íjmením, a identifika�ním 
�íslem, datum prodeje zboží nebo poskytnutí služby, druh zboží nebo služby a cena, pokud 
zvláštní právní p�edpis nestanoví jinak. 

(18) Podnikatel je povinen na žádost živnostenského ú�adu sd�lit, zda živnost provozuje, a doložit 
doklady prokazující provozování živnosti. 

(19) Podnikatel odpovídá za to, že jeho zam�stnanci spl�ují zp�sobilost pro výkon povolání 
stanovenou zvláštními právními p�edpisy, znalost bezpe�nostních p�edpis� a p�edpis� 
upravujících ochranu ve�ejného zdraví. Vyžaduje-li to povaha práce nebo jiné �innosti, 
odpovídá i za to, že se zam�stnanci opakovan� ú�astní prohlídek podle zvláštních právních 
p�edpis�. 33) 

(20) Podnikatel, který p�ipravuje mládež na povolání, je povinen �ídit se zvláštními právními 
p�edpisy. 23d) 

(21) Podnikatel je povinen p�i provozování živnosti dodržovat povinnosti vyplývající z tohoto zákona 
a zvláštních právních p�edpis�. 

§ 32 
Zrušen. 



§ 33 Všeobecné ustanovení 
(1) Maloobchodem se pro ú�ely tohoto zákona rozumí nákup a prodej zboží za ú�elem jeho 

prodeje p�ímému spot�ebiteli. 
(2) Velkoobchodem se pro ú�ely tohoto zákona rozumí nákup a prodej zboží za ú�elem jeho 

prodeje k další podnikatelské �innosti. 

Rozsah oprávn�ní 

§ 34 
(1) Podnikatel provozující živnost, která spo�ívá v maloobchod� nebo velkoobchod�, je oprávn�n, 

z�stane-li zachována povaha živnosti, také 
a) pronajímat zboží, 
b) zprost�edkovávat koupi a prodej zboží v jednotlivých p�ípadech, 
c) provád�t na zboží drobné zm�ny, jimiž zboží p�izp�sobuje pot�ebám kupujícího, 
d) provád�t montáž zboží dodaného zákazníkovi, pokud m�že být provedena 

jednoduchými operacemi bez zvláštních odborných znalostí, 
e) provád�t vým�nu vadných sou�ástí u dodaného zboží, pokud m�že být provedena 

jednoduchým zp�sobem bez zvláštních odborných znalostí. 
(2) Podnikatel je rovn�ž oprávn�n provád�t servis dodaného zboží za p�edpokladu, že k tomu 

použije odborn� zp�sobilých osob. 
(3) Vyžadují-li �innosti uvedené v odstavcích 1 a 2 koncesi, m�že je podnikatel provád�t, jen 

pokud koncesi má. 
(4) Podnikatel má právo p�ijímat objednávky na zhotovení, zpracování nebo úpravy zboží, k jehož 

prodeji je oprávn�n, a dát tyto práce provést oprávn�ným výrobcem. 
(5) P�i provád�ní zm�n podle odstavce 1 písm. c) nebo úprav podle odstavce 4 je podnikatel 

povinen dbát na to, aby zm�nami nebo úpravami nedošlo k odstran�ní ozna�ení výrobního 
p�vodu výrobku, zejména na ochranné známky. 

§ 35 až 41 
Zrušeny.  

§ 42 
(1) Podnikatel provozující živnost spo�ívající ve výrobní �innosti má právo v rámci živnostenského 

oprávn�ní výrobky vyráb�t a dále prodávat a opravovat, z�stane-li zachována povaha živnosti. 
(2) Podnikatel má dále právo: 

a) nakupovat za ú�elem dalšího prodeje a prodávat výrobky i jiných výrobc� a 
p�íslušenství, pokud jsou stejného druhu jako výrobky vlastní výroby, nebo v 
jednotlivých p�ípadech zprost�edkovávat prodej cizích výrobk� a p�íslušenství, 

b) vyráb�t a potiskovat obaly, etikety a jiné pomocné prost�edky umož�ující prodej 
výrobk�, které vyrábí, 

c) pronajímat výrobky vlastní výroby i výrobky jiných výrobc� stejného druhu, jakož i 
p�íslušenství, 

d) provád�t montáž, se�ízení a údržbu výrobk�. 
(3) Nákup, prodej, zprost�edkování prodeje a pronájem cizích výrobk� podle odstavce 2 písm. a) 

a c) m�že být provád�n jen v rozsahu, p�i kterém z�stane zachována povaha výrobní živnosti. 

§ 43 
Ustanovení § 42 odst. 2 a 3 se vztahuje p�im��en� na podnikatele, který provozuje živnost, p�i níž 
poskytuje opravy nebo údržbu v�cí, p�epravu osob nebo v�cí, ubytování, hostinskou �innost, 
zastavárenskou �innost a jiné práce a výkony k uspokojování dalších pot�eb, z�stane-li zachována 
povaha živnosti. 

§ 44 



Podnikatel oprávn�ný k p�eprav� osob a zboží m�že vykonávat �innosti související se zajišt�ním 
bezpe�nosti a pohodlí cestujících, p�ekládat, skladovat a balit zásilky, provozovat úschovu a 
poskytovat pohostinství v dopravních prost�edcích. 

 
�ást �tvrtá 

Živnostenský list, koncesní listina, živnostenský rejst�ík  

Hlava I: Živnostenský list 

Náležitosti ohlášení živnosti 

§ 45 
(1) Fyzická osoba, která hodlá provozovat ohlašovací živnost, je povinna to ohlásit 

živnostenskému ú�adu místn� p�íslušnému podle jejího bydlišt� na území �eské republiky. 
Právnická osoba, která hodlá provozovat ohlašovací živnost, je povinna to oznámit 
živnostenskému ú�adu místn� p�íslušnému podle svého sídla. Zahrani�ní fyzická osoba, která 
za ú�elem podnikání nez�izuje na území �eské republiky organiza�ní složku podniku, 
ohlašuje živnost živnostenskému ú�adu p�íslušnému podle místa povoleného pobytu na území 
�eské republiky; nelze-li místní p�íslušnost živnostenského ú�adu pro tuto osobu ur�it podle 
místa povoleného pobytu v �eské republice, je místn� p�íslušným živnostenský ú�ad podle 
jejího místa podnikání na území �eské republiky. Zahrani�ní fyzická osoba, která za ú�elem 
podnikání z�izuje na území �eské republiky organiza�ní složku podniku, ohlašuje živnost 
živnostenskému ú�adu p�íslušnému podle umíst�ní organiza�ní složky podniku na území 
�eské republiky. Zahrani�ní právnická osoba ohlašuje živnost živnostenskému ú�adu 
p�íslušnému podle umíst�ní organiza�ní složky podniku na území �eské republiky. 

(2) Fyzická osoba v ohlášení uvede: 
a) jméno a p�íjmení, pop�ípad� obchodní firmu, státní ob�anství, bydlišt� (název obce, 

její �ásti, název ulice, �íslo popisné a orienta�ní, bylo-li p�id�leno, poštovní sm�rovací 
�íslo), rodné �íslo, bylo-li p�id�leno, jinak datum narození (dále jen "rodné �íslo") a 
prohlásí, zda jí soud nebo správní orgán uložil zákaz �innosti zda u ní trvá jiná 
p�ekážka týkající se provozování živnosti, nebo zda mu bylo v posledních 3 letech 
zrušeno živnostenské oprávn�ní podle § 58 odst. 2, 3 nebo 4, 

b) provozuje-li živnost prost�ednictvím odpov�dného zástupce, uvede údaje uvedené pod 
písmenem a) týkající se jeho osoby, 

c) zahrani�ní fyzická osoba bydlišt� mimo území �eské republiky (název obce, její �ásti, 
název ulice, �íslo popisné a orienta�ní, bylo-li p�id�leno, poštovní sm�rovací �íslo), 
místo pobytu v �eské republice (pokud byl povolen), umíst�ní organiza�ní složky 
podniku v �eské republice a údaje uvedené pod písmenem a) týkající se vedoucího 
organiza�ní složky podniku 36a). Je-li odpov�dným zástupcem nebo vedoucím 
organiza�ní složky podniku osoba s bydlišt�m mimo území �eské republiky, uvede též 
místo jejího pobytu v �eské republice, pokud mu byl pobyt povolen, 

d) místo podnikání (název obce, její �ásti, název ulice, �íslo popisné a orienta�ní, bylo-li 
p�id�leno, poštovní sm�rovací �íslo), 

e) p�edm�t podnikání s vymezením podle odstavce 4, 
f) identifika�ní �íslo, bylo-li p�id�leno, 
g) provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno 

bezprost�edn� po vzniku živnostenského oprávn�ní, 
h) datum zahájení provozování živnosti pokud datum zahájení není shodné se vznikem 

živnostenského oprávn�ní, 
i) datum ukon�ení provozování živnosti, pokud zamýšlí provozovat živnost na dobu 

ur�itou; osoba, na kterou se vztahuje povinnost mít povolený pobyt za ú�elem 
podnikání podle § 5 odst. 5, m�že ohlásit provozování živnosti nejdéle na dobu 
povoleného pobytu, 

j) údaj o tom, že hodlá živnost provozovat pr�myslovým zp�sobem. 
(3) Právnická osoba v ohlášení uvede: 



a) obchodní firmu nebo název, sídlo (název obce, její �ásti, název ulice, �íslo popisné a 
orienta�ní, bylo-li p�id�leno, poštovní sm�rovací �íslo) a jméno, p�íjmení, státní 
ob�anství, rodné �íslo a bydlišt� nebo adresu pobytu na území �eské republiky, pokud 
byl povolen, osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho �leny, a 
prohlásí, zda jim soud nebo správní orgán uložil zákaz �innosti nebo zda u nich trvá 
jiná p�ekážka provozování živnosti, a zp�sob, jakým za právnickou osobu jednají, zda 
bylo této právnické osob� v posledních t�ech letech zrušeno živnostenské oprávn�ní 
podle § 58 odst. 2, 3 nebo 4 a zda u ní trvá jiná p�ekážka provozování živnosti, 

b) údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) týkající se odpov�dného zástupce, provozuje-li 
živnost prost�ednictvím jeho osoby, 

c) umíst�ní organiza�ní složky v �eské republice a údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) 
týkající se vedoucího organiza�ní složky podniku36a), jde-li o zahrani�ní právnickou 
osobu. Je-li odpov�dným zástupcem nebo vedoucím organiza�ní složky podniku 
osoba s bydlišt�m mimo území �eské republiky, uvede též místo jejího pobytu v 
�eské republice, pokud mu byl pobyt povolen, 

d) identifika�ní �íslo, bylo-li p�id�leno, 
e) p�edm�t podnikání s vymezením podle odstavce 4, 
f) provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno 

bezprost�edn� po vzniku živnostenského oprávn�ní, 
g) datum zahájení provozování živnosti, 
h) datum ukon�ení provozování živnosti, pokud zamýšlí provozovat živnost na dobu 

ur�itou, 
i) údaj o tom, že hodlá živnost provozovat pr�myslovým zp�sobem. 

(4) Ohlašovatel je povinen vymezit p�edm�t podnikání uvedený v ohlášení s dostate�nou ur�itostí 
a jednozna�ností. P�edm�t podnikání živnosti volné musí být ohlášen v souladu s názvem 
oboru živnosti uvedeném v na�ízení vlády vydaném podle § 73a. P�edm�t podnikání živnosti 
�emeslné a vázané musí být ohlášen v souladu s p�ílohami �. 1 a 2 k tomuto zákonu v úplném 
nebo �áste�ném rozsahu. 

§ 46 
(1) Fyzická osoba p�ipojí k ohlášení 

a) v p�ípad�, že je 
1. ob�anem �eské republiky, výpis z evidence Rejst�íku trest�,36c) ne starší 

než 3 m�síce (dále jen "výpis z Rejst�íku trest�"), 
2. státním p�íslušníkem �lenského státu Evropské unie, výpis z evidence trest� 

nebo rovnocenný doklad vydaný p�íslušným soudním nebo správním 
orgánem tohoto státu nebo �lenského státu posledního pobytu. Nevydává-li 
tento stát výpis z evidence trest� nebo rovnocenný doklad, p�edloží fyzická 
osoba prohlášení o bezúhonnosti ve smyslu § 6 odst. 1 písm. c), u�in�né 
p�ed notá�em nebo orgánem �lenského státu, jehož je ob�anem, nebo p�ed 
notá�em nebo orgánem �lenského státu posledního pobytu. Tyto doklady 
nesmí být starší než 3 m�síce; doklad podle tohoto bodu m�že být nahrazen 
dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud prokazuje i spln�ní podmínky 
bezúhonnosti, 

3. ob�anem jiného státu než stát� uvedených pod body 1 a 2, výpis z Rejst�íku 
trest� a odpovídající doklady vydané státem, jehož je fyzická osoba 
ob�anem, a státy, ve kterých se dlouhodob� (více než 3 m�síce nep�etržit�) 
zdržoval v posledních 3 letech. Tyto doklady nesmí být starší než 3 m�síce, 

b) výpis z Rejst�íku trest� odpov�dného zástupce; je-li odpov�dný zástupce státním 
p�íslušníkem �lenského státu Evropské unie, p�edkládá doklady podle písmene a) 
bodu 2; tyto doklady nesmí být starší než 3 m�síce, 

c) doklad prokazující její odbornou zp�sobilost, pop�ípad� odbornou zp�sobilost 
odpov�dného zástupce, pokud ji zákon vyžaduje, 

d) je-li zahrani�ní fyzickou osobou, doklady o pobytu, vyplývá-li tato povinnost z § 5 odst. 
5; zahrani�ní fyzická osoba, která z�izuje na území �eské republiky organiza�ní složku 
podniku, doklad prokazující, že má tento podnik mimo území �eské republiky a 



doklady o jeho provozování; doklad o provozování podniku nedokládá státní p�íslušník 
�lenského státu Evropské unie, 

e) doklad o vlastnickém nebo užívacím �i jiném obdobném právu k objekt�m nebo 
prostorám na území �eské republiky, v nichž je místo podnikání, liší-li se od bydlišt� 
(§ 5 odst. 2), nebo k objektu nebo prostorám, v n�mž je na území �eské republiky 
umíst�na organiza�ní složka podniku zahrani�ní osoby, 

f) výpis z obchodního rejst�íku, ne starší než 3 m�síce, je-li v n�m zapsána, 
g) doklady o skute�nostech prokazujících provozování živnosti pr�myslovým zp�sobem, 

v�etn� vymezení �inností podle § 7a odst. 3, 
h) prohlášení odpov�dného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, s p�evzetím 

povinností v rozsahu stanoveném tímto zákonem a s uvedením podnikatel�, u nichž je 
do funkce odpov�dného zástupce ustanoven. Podpis na prohlášení musí být ú�edn� 
ov��en, neu�inil-li odpov�dný zástupce prohlášení osobn� p�ed živnostenským 
ú�adem, 

i) doklad o zaplacení správního poplatku podle zvláštního právního p�edpisu,36d) 
j) doklad o tom, že nemá da�ové nedoplatky, pokud na území �eské republiky podnikala 

nebo podniká. Doklad vyhotoví místn� p�íslušný finan�ní ú�ad; doklad nesmí být starší 
než 3 m�síce, 

k) doklad o tom, že nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpe�ení a 
p�ísp�vku na státní politiku zam�stnanosti, pokud na území �eské republiky podnikala 
nebo podniká; doklad nesmí být starší než 3 m�síce. 

(2) Právnická osoba p�ipojí k ohlášení 
a) výpis z Rejst�íku trest� odpov�dného zástupce; je- -li odpov�dný zástupce státním 
p�íslušníkem �lenského státu Evropské unie, p�edkládá doklady podle odstavce 1 písm. 

a) bodu 2; tyto doklady nesmí být starší než 3 m�síce, 
b) doklad prokazující odbornou zp�sobilost odpov�dného zástupce, 
c) doklad o tom, že právnická osoba byla z�ízena nebo založena, pokud se nezapisuje do 

obchodního �i obdobného rejst�íku nebo pokud ješt� zápis nebyl proveden, anebo 
doklad o tom, že právnická osoba je zapsána do obchodního �i obdobného rejst�íku, 
pokud již byl zápis proveden; zahrani�ní právnická osoba výpis z obchodního �i 
obdobného rejst�íku vedeného ve stát� sídla a doklad o tom, že její organiza�ní složka 
podniku na území �eské republiky byla zapsána v obchodním rejst�íku, pokud byl již 
zápis proveden, a doklad o provozování podniku v zahrani�í; doklad o provozování 
podniku v zahrani�í nep�edkládá právnická osoba se sídlem, úst�ední správou nebo 
hlavním místem své podnikatelské �innosti v �lenském státu Evropské unie; výpis z 
obchodního �i obdobného rejst�íku nesmí být starší než 3 m�síce, 

d) doklad o vlastnickém nebo užívacím �i jiném obdobném právu k objektu nebo 
prostorám, v nichž má právnická osoba na území �eské republiky sídlo, 

e) doklad o vlastnickém nebo užívacím �i jiném obdobném právu k objektu nebo 
prostorám, v nichž je na území �eské republiky umíst�na organiza�ní složka podniku 
zahrani�ní osoby, 

f) doklady o skute�nostech prokazujících provozování živnosti pr�myslovým zp�sobem 
v�etn� vymezení �inností podle § 7a odst. 3, 

g) prohlášení odpov�dného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, s p�evzetím 
povinností v rozsahu stanoveném tímto zákonem a s uvedením podnikatel�, u nichž je 
do funkce odpov�dného zástupce ustanoven. Podpis na prohlášení musí být ú�edn� 
ov��en, neu�inil-li odpov�dný zástupce prohlášení osobn� p�ed živnostenským 
ú�adem, 

h) doklad o zaplacení správního poplatku podle zvláštního právního p�edpisu.36d) 
(3) Podává-li ohlášení zákonný zástupce osoby, která nemá plnou zp�sobilost k právním úkon�m, 

doloží též souhlas p�íslušného soudu (§ 12). 
(4) Doklady o vzd�lání vydané v zahrani�í musí být opat�eny nostrifika�ní doložkou podle 

zvláštního právního p�edpisu,31d) v p�ípad� doklad� o vysokoškolském vzd�lání osv�d�ením o 
uznání podle zvláštního právního p�edpisu.31e) 



(5) Povinnost p�edkládat doklady opat�ené nostrifika�ní doložkou nebo osv�d�ením o uznání 
podle odstavce 4 se nevztahuje na doklady o vzd�lání vydané v �lenském státu Evropské unie 
nebo p�edkládané osobou z tohoto státu. 

Vydání živnostenského listu 

§ 47 
(1) Má-li ohlášení náležitosti podle § 45 a 46, podnikatel spl�uje podmínky stanovené tímto 

zákonem a netrvá-li p�ekážka provozování živnosti, živnostenský ú�ad vydá nejpozd�ji do 15 
dn� ode dne, kdy mu bylo ohlášení živnosti doru�eno, živnostenský list. 

(2) V živnostenském list� vydaném fyzické osob� se uvede: 
a) jméno a p�íjmení, rodné �íslo, bylo-li p�id�leno, jinak datum narození podnikatele a 

jeho bydlišt�, u zahrani�ní osoby bydlišt� mimo území �eské republiky, místo pobytu v 
�eské republice (pokud byl povolen) a umíst�ní organiza�ní složky podniku v �eské 
republice, byla-li z�ízena, a jméno, p�íjmení, rodné �íslo, bylo-li p�id�leno, jinak datum 
narození a bydlišt� (pop�ípad� místo pobytu v �eské republice) jejího vedoucího, 

b) obchodní firma, je-li fyzická osoba zapsána do obchodního rejst�íku a identifika�ní 
�íslo, bylo-li p�id�leno, 

c) p�edm�t podnikání v úplném nebo �áste�ném rozsahu podle § 45 odst. 4, 
d) místo podnikání 
e) provozování živnosti pr�myslovým zp�sobem, je-li živnost tímto zp�sobem 

provozována, 
f) doba, na kterou se živnostenský list vydává, ohlásila-li provozování živnosti na dobu 

ur�itou nebo u osoby uvedené v § 5 odst. 4 na dobu povoleného pobytu, 
g) den vzniku živnostenského oprávn�ní, 
h) datum vydání živnostenského listu. 

(3) V živnostenském list� vydaném právnické osob� se uvede: 
a) obchodní firma nebo název, sídlo, identifika�ní �íslo, bylo-li p�id�leno, u zahrani�ní 

osoby též umíst�ní organiza�ní složky podniku v �eské republice a jméno, p�íjmení a 
bydlišt� (pop�ípad� místo pobytu v �eské republice) jejího vedoucího, 

b) p�edm�t podnikání v úplném nebo �áste�ném rozsahu podle § 45 odst. 4, 
c) provozování živnosti pr�myslovým zp�sobem, je-li živnost tímto zp�sobem 

provozována, 
d) doba, na kterou se živnostenský list vydává, ohlásila-li provozování živnosti na dobu 

ur�itou, 
e) den vzniku živnostenského oprávn�ní, 
f) datum vydání živnostenského listu. 

(4) Nemá-li ohlášení náležitosti podle § 45 a 46, vyzve živnostenský ú�ad podnikatele ve lh�t� 
podle odstavce 1 k odstran�ní závad. Ve výzv� stanoví p�im��enou lh�tu k jejich odstran�ní, 
nejmén� však 15 dn�. Jsou-li k tomu závažné d�vody, m�že živnostenský ú�ad na žádost 
podnikatele prodloužit lh�tu i opakovan�. Po dobu lh�ty uvedené ve výzv� neb�ží lh�ta pro 
vydání živnostenského listu. 

(5) Odstraní-li podnikatel závady ve stanovené lh�t� nebo ve lh�t� prodloužené, platí, že ohlášení 
bylo od po�átku bez závad. Neodstraní-li podnikatel závady ve stanovené lh�t�, živnostenský 
ú�ad zahájí �ízení a rozhodne o tom, že živnostenské oprávn�ní ohlášením nevzniklo; jedná-li 
se o ohlášení podle § 10 odst. 6 a 7, živnostenský ú�ad rozhodne o tom, že ohlašovatel 
nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávn�ní. Pokud ohlašovatel v pr�b�hu �ízení 
závady odstraní a živnostenský ú�ad zjistí, že jsou spln�ny podmínky pro vznik 
živnostenského oprávn�ní, živnostenský ú�ad �ízení ukon�í vydáním živnostenského listu. 

(6) Nespl�uje-li ohlašovatel podmínky stanovené tímto zákonem, živnostenský ú�ad zahájí �ízení 
a rozhodne o tom, že živnostenské oprávn�ní ohlášením nevzniklo. Jedná-li se o ohlášení 
osoby podle § 10 odst. 6 a 7, živnostenský ú�ad rozhodne o tom, že ohlašovatel nesplnil 
podmínky pro vznik živnostenského oprávn�ní. 



(7) Jedná-li se o ohlášení zahrani�ní fyzické osoby, která je povinna doložit též doklad o povolení 
k pobytu podle § 5 odst. 5 a která prokázala spln�ní všech podmínek s výjimkou podmínky 
povolení k pobytu, vydá živnostenský ú�ad zahrani�ní fyzické osob� pro ú�ely �ízení o 
povolení k pobytu potvrzení o tom, že k datu vydání tohoto potvrzení spl�uje všeobecné a 
zvláštní podmínky provozování živnosti. Toto potvrzení neoprav�uje k provozování živnosti. 

(8) Doloží-li osoba uvedená v odstavci 7 doklad o povolení k pobytu za ú�elem podnikání podle 
zvláštního právního p�edpisu24b) do 6 m�síc� ode dne vydání potvrzení podle odstavce 7, vydá 
živnostenský ú�ad do 15 dn� živnostenský list; nedoloží-li tato osoba doklad o povolení k 
pobytu ve stanovené lh�t�, zahájí živnostenský ú�ad �ízení o tom, že ohlášením oprávn�ní 
nevzniklo. V �ízení postupuje p�im��en� podle odstavce 5. 

(9) Nem�že-li živnostenský ú�ad ze závažných d�vod� vydat živnostenský list ve lh�t� podle 
odstavce 1 a nejedná-li se o postup podle odstavce 4, požádá nad�ízený orgán o prodloužení 
lh�ty k jeho vydání. Ohlašovatele živnosti je povinen o prodloužení lh�ty a d�vodech 
prodloužení informovat. 

(10) Zjistí-li živnostenský ú�ad p�íslušný podle § 45, že živnostenský list byl vydán v rozporu se 
zákonem, oznámí tuto skute�nost podnikateli a živnostenský list zruší a ohlášení znovu 
projedná podle § 47. Podle okolností p�ípadu rozhodne o tom, že živnostenské oprávn�ní 
ohlášením nevzniklo, nebo vydá nový živnostenský list. 

(11) Chyby v psaní a jiné z�ejmé nesprávnosti v písemném vyhotovení živnostenského listu 
živnostenský ú�ad kdykoli opraví vydáním opraveného živnostenského listu a doru�í jej 
podnikateli. 

§ 48 
(1) Živnostenský ú�ad zašle opis živnostenského listu nebo výpis z n�j, p�ípadn� jiným zp�sobem 

sd�lí údaje o živnosti a podnikateli (dále jen "opis živnostenského listu") místn� p�íslušnému 
správci dan� vykonávajícímu správu dan� z p�íjm� a �eskému statistickému ú�adu. Opis 
živnostenského listu zašle živnostenský ú�ad též ú�adu práce a p�íslušné správ� sociálního 
zabezpe�ení místn� p�íslušným podle bydlišt� nebo sídla podnikatele, u zahrani�ní osoby 
podle místa povoleného pobytu, místa podnikání nebo umíst�ní organiza�ní složky podniku 
zahrani�ní osoby a orgánu nebo organizaci, která podle zvláštního zákona vede registr všech 
pojišt�nc� všeobecného zdravotního pojišt�ní. Tato povinnost živnostenského ú�adu se 
vztahuje i na zm�ny živnostenského listu, v�etn� zm�n pr�kazu živnostenského oprávn�ní p�i 
pokra�ování v provozování živnosti po úmrtí podnikatele, na p�erušení a pozastavení 
provozování živnosti, na rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávn�ní, na rozhodnutí o tom, 
že živnostenské oprávn�ní ohlášením nevzniklo, a na opat�ení vydané podle § 47 odst. 10 a 
11. Opis živnostenského listu zašle též živnostenskému ú�adu, v jehož územním obvodu má 
podnikatel místo podnikání, a dalšímu orgánu, stanoví-li tak zvláštní právní p�edpis. 

(2) Rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávn�ní zahrani�ních osob a právnických osob 
založených zahrani�ními osobami zašle živnostenský ú�ad též místn� p�íslušným orgán�m 
cizinecké a pohrani�ní policie. 

(3) Živnostenský ú�ad plní povinnosti uvedené v odstavcích 1 a 2 ve lh�t� 30 dn� ode dne vydání 
živnostenského listu, jeho zm�ny nebo ode dne vydání opat�ení podle § 47 odst. 11 nebo ode 
dne právní moci rozhodnutí. 

§ 49 Zm�ny údaj� uvedených v ohlášení 
(1) Podnikatel je povinen živnostenskému ú�adu oznámit všechny zm�ny a dopln�ní týkající se 

údaj� a doklad�, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti a údaj� vymezujících živnosti (§ 
7a odst. 2 v�ta t�etí), a p�edložit doklady o nich do 15 dn� ode dne jejich vzniku. 

(2) Na základ� oznámení podle odstavce 1 živnostenský ú�ad podle okolností p�ípadu provede 
zm�nu živnostenského listu vydáním živnostenského listu se zm�n�nými údaji nebo rozhodne 
o pozastavení provozování živnosti nebo provede zm�nu p�ílohy pr�kazu živnostenského 
oprávn�ní pro živnost provozovanou pr�myslovým zp�sobem nebo živnostenské oprávn�ní 
zruší anebo písemn� podnikatele vyrozumí o provedení zápisu zm�n v živnostenském 
rejst�íku. Není-li oznámená zm�na nebo dopln�ní doložena doklady podle odstavce 1, 
živnostenský ú�ad vyzve podnikatele k p�edložení doklad� a stanoví nejmén� 15denní lh�tu 
pro spln�ní této povinnosti a zm�nu pr�kazu živnostenského oprávn�ní do p�edložení doklad� 
neprovede. Týká-li se zm�na rozsahu p�edm�tu podnikání a není-li doložena doklady podle 



tohoto zákona, rozhodne živnostenský ú�ad v samostatném �ízení, že živnostenské oprávn�ní 
v rozsahu oznámené zm�ny ohlášením nevzniklo. 

(3) Jedná-li se o zm�nu údaj�, v jejichž d�sledku dochází ke zm�n� místní p�íslušnosti 
živnostenského ú�adu, je ode dne vzniku zm�ny místn� p�íslušným ú�adem k úkon�m podle 
tohoto zákona, není-li dále stanoveno jinak, živnostenský ú�ad místn� p�íslušný podle nového 
sídla nebo trvalého pobytu podnikatele a u zahrani�ní osoby podle povoleného pobytu, místa 
podnikání nebo podle umíst�ní organiza�ní složky podniku, a to i v p�ípad�, že podnikatel 
nesplnil povinnost uvedenou v odstavci 1. �ízení o uložení pokuty, pozastavení provozování 
živnosti a zrušení živnostenského oprávn�ní dokon�í živnostenský ú�ad, který �ízení zahájil. 
Osoba zapsaná v obchodním rejst�íku k ohlášení zm�ny obchodní firmy a zahrani�ní osoba 
též k ohlášení zm�ny umíst�ní organiza�ní složky podniku p�ipojuje doklad o jejím provedení v 
obchodním rejst�íku. Dojde-li ke zm�n� místní p�íslušnosti živnostenského ú�adu podle v�ty 
první, je p�vodn� místn� p�íslušný živnostenský ú�ad povinen postoupit v�c nov� místn� 
p�íslušnému živnostenskému ú�adu, a to do 15 dn� ode dne, kdy se o zm�n� místní 
p�íslušnosti dozv�d�l. 

(4) Jedná-li se o zm�nu odpov�dného zástupce, podnikatel je povinen doložit k oznámení doklady 
podle § 46 a živnostenský ú�ad v p�ípad�, že podnikatelem ustanovený odpov�dný zástupce 
spl�uje podmínky provozování živnosti, provede zápis zm�ny do živnostenského rejst�íku a 
sou�asn� o tom informuje podnikatele. Nespl�uje-li podnikatelem ustanovený odpov�dný 
zástupce podmínky provozování živnosti nebo nemá-li podnikatel ustanoveného odpov�dného 
zástupce, a�koli to zákon vyžaduje, zahájí živnostenský ú�ad �ízení o pozastavení 
provozování živnosti. 

Hlava II: Koncesní listina 

§ 50 Náležitosti žádosti o koncesi 
(1) Fyzická osoba, která hodlá provozovat koncesovanou živnost, je povinna požádat o vydání 

koncese živnostenský ú�ad místn� p�íslušný podle jejího bydlišt� na území �eské republiky. 
Právnická osoba, která hodlá provozovat koncesovanou živnost, je povinna požádat o vydání 
koncese živnostenský ú�ad místn� p�íslušný podle svého sídla. Zahrani�ní fyzická osoba, 
která za ú�elem podnikání nez�izuje na území �eské republiky organiza�ní složku podniku, 
podává žádost o koncesi živnostenskému ú�adu p�íslušnému podle místa povoleného pobytu 
na území �eské republiky; nelze-li místní p�íslušnost živnostenského ú�adu pro tuto osobu 
ur�it podle místa povoleného pobytu v �eské republice, je místn� p�íslušným živnostenský 
ú�ad podle jejího místa podnikání na území �eské republiky. Zahrani�ní fyzická osoba, která 
za ú�elem podnikání z�izuje na území �eské republiky organiza�ní složku podniku, podává 
žádost o koncesi živnostenskému ú�adu p�íslušnému podle umíst�ní organiza�ní složky na 
území �eské republiky. Zahrani�ní právnická osoba podává žádost o koncesi živnostenskému 
ú�adu p�íslušnému podle umíst�ní organiza�ní složky podniku na území �eské republiky. 

(2) Pro náležitosti žádosti o koncesi platí ustanovení § 45 odst. 2 až 4 a § 46 obdobn�. P�edm�t 
podnikání je t�eba v žádosti o koncesi uvést v úplném nebo v �áste�ném rozsahu podle p�ílohy 
�. 3. 

(3) Jsou-li pro provozování živnosti stanoveny podmínky odborné nebo jiné zp�sobilosti, k žádosti 
o koncesi p�iloží: 

a) fyzická osoba doklad prokazující její odbornou a jinou zp�sobilost, pop�ípad� doklad 
prokazující odbornou a jinou zp�sobilost odpov�dného zástupce, 

b) právnická osoba doklad prokazující odbornou a jinou zp�sobilost odpov�dného 
zástupce. 

(4) Žadatel v žádosti o koncesi je povinen uvést též údaje podle zvláštních p�edpis� a doložit je 
doklady, které jsou nezbytné k zaujetí stanoviska p�íslušného orgánu státní správy podle § 52 
odst. 1 tohoto zákona. 

§ 51 
(1) Zjistí-li živnostenský ú�ad, že náležitosti žádosti o koncesi spln�ny nejsou, vyzve podnikatele 

ve lh�t� 30 dn� od doru�ení žádosti k odstran�ní závad. Ve výzv� stanoví p�im��enou lh�tu k 
jejich odstran�ní, nejmén� však 15 dn�. Jsou-li k tomu závažné d�vody, m�že živnostenský 



ú�ad na žádost podnikatele lh�tu i opakovan� prodloužit. Po dobu lh�ty uvedené ve výzv� 
neb�ží lh�ta pro vydání rozhodnutí o ud�lení koncese. 

(2) Odstraní-li podnikatel závady ve stanovené nebo prodloužené lh�t�, živnostenský ú�ad zahájí 
projednání žádosti. Neodstraní-li podnikatel závady ve lh�t�, živnostenský ú�ad �ízení zastaví. 

§ 52 Projednání žádosti 
(1) Je-li k provozování živnosti podle zvláštních p�edpis� nebo p�ílohy �. 3 zákona nutné 

oprávn�ní nebo souhlas nebo povolení nebo vyjád�ení orgánu státní správy, živnostenský ú�ad 
mu p�edloží žádost o koncesi; tento orgán je povinen zaujmout stanovisko do 30 dn� od 
doru�ení žádosti, pokud v p�íloze �. 3 není stanoveno jinak. Jeho stanoviskem je živnostenský 
ú�ad vázán. Toto stanovisko živnostenský ú�ad nevyžaduje v p�ípad�, že orgán uvedený v 
p�íloze �. 3 k tomuto zákonu vydal rozhodnutí o ud�lení souhlasu s podnikáním podle 
zvláštního právního p�edpisu. 

(2) Vyžaduje-li to povaha živnosti nebo v pochybnostech, m�že si živnostenský ú�ad vyžádat i 
vyjád�ení dalších orgán�, které jsou povinny je zaslat nejpozd�ji ve lh�t� podle odstavce 1. 

(3) Podala-li žádost o koncesi zahrani�ní fyzická osoba, která je povinna doložit též doklad o 
povolení k pobytu podle § 5 odst. 5, postupuje živnostenský ú�ad podle § 47 odst. 7 a 8 
p�im��en�. 

§ 53 Rozhodování o koncesi 
(1) P�ed rozhodnutím o koncesi živnostenský ú�ad zjiš�uje, zda jsou spln�ny všeobecné a zvláštní 

podmínky pro provozování živnosti a zda netrvá p�ekážka provozování živnosti. 
(2) Není-li spln�na n�která z podmínek podle odstavce 1 nebo nesouhlasí-li s ud�lením koncese 

orgán státní správy p�íslušný podle p�ílohy �. 3 k tomuto zákonu, živnostenský ú�ad žádost 
zamítne. 

(3) Je-li sou�asn� se žádostí o ud�lení koncese p�edkládáno živnostenskému ú�adu ke schválení 
ustanovení odpov�dného zástupce a spl�uje-li navržená osoba podmínky stanovené 
zákonem, rozhodne živnostenský ú�ad o ustanovení odpov�dného zástupce v rozhodnutí o 
ud�lení koncese. 

(4) Živnostenský ú�ad rozhodne o žádosti o koncesi do 60 dn� ode dne podání žádosti, pokud v 
p�íloze �. 3 není stanoveno jinak. Osob� uvedené v § 5 odst. 4 živnostenský ú�ad ud�lí 
koncesi na dobu povoleného pobytu. 

(5) V rozhodnutí o ud�lení koncese živnostenský ú�ad uvede údaje podle § 54 odst. 2 písm. a) až 
e) nebo údaje podle § 54 odst. 3 písm. a) až d) a stanoví podmínky provozování živnosti podle 
§ 27 odst. 2. 

§ 54 Vydání koncesní listiny 
(1) Koncesní listinu živnostenský ú�ad vydá podnikateli do 15 dn� ode dne nabytí právní moci 

rozhodnutí o ud�lení koncese. 
(2) V koncesní listin� vydané fyzické osob� se uvede: 

a) jméno a p�íjmení, rodné �íslo, bydlišt�, u zahrani�ní osoby bydlišt� mimo území �eské 
republiky, místo pobytu v �eské republice (pokud byl povolen) a umíst�ní organiza�ní 
složky podniku v �eské republice, pokud ji z�izuje, a jméno, p�íjmení a bydlišt� 
(pop�ípad� místo pobytu v �eské republice, pokud byl povolen) vedoucího organiza�ní 
složky podniku v �eské republice, 

b) obchodní firma, je-li fyzická osoba zapsána do obchodního rejst�íku, a identifika�ní 
�íslo, bylo-li p�id�leno, 

c) místo podnikání a p�edm�t podnikání v úplném nebo �áste�ném rozsahu podle p�ílohy 
�. 3 a pokud je rozsah p�edm�tu podnikání vymezen stanoviskem orgánu státní 
správy, který se vyjad�uje k žádosti o koncesi, uvede se v tomto rozsahu, 

d) provozování živnosti pr�myslovým zp�sobem, je-li živnost tímto zp�sobem 
provozována, 

e) doba, na kterou se koncese ud�luje, 
f) datum vydání koncesní listiny. 
g) den vzniku práva provozovat živnost. 



(3) V koncesní listin� vydávané právnické osob� se uvede: 
a) obchodní firma nebo název, sídlo, identifika�ní �íslo, bylo-li p�id�leno, u zahrani�ní 

osoby též umíst�ní organiza�ní složky podniku v �eské republice a jméno, p�íjmení a 
bydlišt� (pop�ípad� místo pobytu v �eské republice) jejího vedoucího, 

b) p�edm�t podnikání v úplném nebo �áste�ném rozsahu podle p�ílohy �. 3 a pokud je 
rozsah p�edm�tu podnikání vymezen stanoviskem orgánu státní správy, který se 
vyjad�uje k žádosti o koncesi, uvede se v tomto rozsahu, 

c) provozování živnosti pr�myslovým zp�sobem, je-li živnost tímto zp�sobem 
provozována, 

d) doba, na kterou se koncese ud�luje, 
e) datum vydání koncesní listiny. 
f) den vzniku práva provozovat živnost. 

(4) Chyby v psaní a jiné z�ejmé nesprávnosti v písemném vyhotovení koncesní listiny 
živnostenský ú�ad kdykoli opraví vydáním opravené koncesní listiny a doru�í ji podnikateli. 

§ 55 Rozeslání opis� koncesní listiny 
(1) Ustanovení § 48 platí obdobn�. 
(2) Živnostenský ú�ad zašle opis pravomocného rozhodnutí o ud�lení koncese a opis koncesní 

listiny nebo výpis z ní, rozhodnutí o její zm�n� nebo o jejím zrušení a údaje o p�erušení nebo o 
pozastavení provozování živnosti, pop�ípad� jiným dohodnutým zp�sobem sd�lí údaje o 
koncesované živnosti a o podnikateli též orgánu, který k ud�lení koncese vydával stanovisko 
podle § 52 odst. 1 tohoto zákona. 

§ 56 Zm�ny údaj� uvedených v žádosti o koncesi 
(1) Podnikatel je povinen oznámit živnostenskému ú�adu všechny zm�ny a dopln�ní týkající se 

údaj� a doklad�, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o koncesi, a p�edložit o nich 
doklady do 15 dn� ode dne jejich vzniku. Pro oznámení zm�ny obchodní firmy a u zahrani�ní 
osoby též pro oznámení zm�ny umíst�ní organiza�ní složky podniku platí § 49 odst. 3. 

(2) Na základ� oznámení podle odstavce 1 živnostenský ú�ad podle okolností p�ípadu zm�ní 
rozhodnutí o ud�lení koncese, vydá koncesní listinu se zm�n�nými údaji nebo rozhodne o 
pozastavení provozování živnosti nebo živnostenské oprávn�ní zruší anebo písemn� 
vyrozumí podnikatele o provedení zm�ny v živnostenském rejst�íku. Pro rozesílání opis� 
rozhodnutí platí ustanovení § 48 obdobn�. 

(3) Zm�ny týkající se rozsahu p�edm�tu podnikání a podmínek provozování živnosti provede 
živnostenský ú�ad zm�nou rozhodnutí o ud�lení koncese z vlastního nebo jiného podn�tu. 
Následn� vydá koncesní listinu se zm�n�nými údaji ve lh�t� podle § 54 odst. 1. 

(4) Na �ízení o zm�n� rozhodnutí o ud�lení koncese se vztahuje p�im��en� ustanovení § 52 a 53. 
�ízení o zm�n� podmínek uložených v rozhodnutí o ud�lení koncese podle § 27 odst. 2 
zahajuje živnostenský ú�ad z vlastního nebo jiného podn�tu. P�edloží-li podnikatel ke 
schválení ustanovení nového odpov�dného zástupce, živnostenský ú�ad jej schvaluje v 
samostatném �ízení. 

Hlava III: Zánik živnostenského oprávn�ní 

§ 57 
(1) Živnostenské oprávn�ní zaniká:  

a) smrtí podnikatele, nepokra�ují-li v živnosti d�dicové nebo správce d�dictví; oprávn�ní 
však zanikne nejpozd�ji uplynutím lh�ty uvedené v § 13 odst. 4, 

b) zánikem právnické osoby, nejde-li o p�ípady podle § 14, 
c) uplynutím doby, pokud živnostenský list nebo koncesní listina byly vydány na dobu 

ur�itou, 
d) výmazem zahrani�ní osoby nebo jejího p�edm�tu podnikání z obchodního rejst�íku, 
e) stanoví-li tak zvláštní právní p�edpis, 
f) rozhodnutím živnostenského ú�adu o zrušení živnostenského oprávn�ní. 



(2) Živnostenské oprávn�ní nezaniká uplynutím doby podle odstavce 1 písm. c), pokud podnikatel 
p�ed uplynutím doby, na kterou byly živnostenský list nebo koncesní listina vydány, oznámí 
zm�nu data ukon�ení provozování živnosti nebo požádá o zm�nu koncesní listiny vydané na 
dobu ur�itou v tomto údaji. 

(3) Zanikne-li živnostenské oprávn�ní, je tuto skute�nost živnostenský ú�ad povinen oznámit 
orgán�m uvedeným v § 48 a v § 55 odst. 2. 

§ 58 
(1) Živnostenský ú�ad p�íslušný podle § 45 odst. 1 nebo § 50 odst. 1 zruší živnostenské 

oprávn�ní, jestliže 
a) podnikatel již nespl�uje podmínky podle § 6 odst. 1 písm. b) nebo c), ledaže v p�ípad� 

§ 6 odst. 1 písm. b) je živnost provozována se souhlasem soudu podle § 12,  
b) nastanou p�ekážky podle § 8, nebo 
c) podnikatel o to požádá.  

(2) Živnostenský ú�ad p�íslušný podle odstavce 1 zruší živnostenské oprávn�ní nebo pozastaví 
provozování živnosti na návrh orgánu státní správy vydávajícího stanovisko podle § 52 odst. 1 
z d�vodu, že podnikatel závažným zp�sobem porušil nebo porušuje podmínky stanovené 
rozhodnutím o ud�lení koncese, tímto zákonem nebo zvláštními právními p�edpisy. Obdobn� 
živnostenský ú�ad postupuje v p�ípad�, že zahrani�ní fyzická osoba, jejíž oprávn�ní 
provozovat živnost na území �eské republiky je vázáno na povolení k pobytu na území �eské 
republiky (§ 5 odst. 4), tuto podmínku nespl�uje. 

(3) Živnostenský ú�ad p�íslušný podle odstavce 1 m�že živnostenské oprávn�ní zrušit nebo v 
odpovídajícím rozsahu provozování živnosti pozastavit, jestliže podnikatel závažným 
zp�sobem porušil nebo porušuje podmínky stanovené rozhodnutím o ud�lení koncese, tímto 
zákonem nebo zvláštními právními p�edpisy. Živnostenský ú�ad m�že živnostenské oprávn�ní 
zrušit též na návrh p�íslušné správy sociálního zabezpe�ení, jestliže podnikatel neplní závazky 
v��i státu. Živnostenský ú�ad m�že zrušit podnikateli živnostenské oprávn�ní, jestliže 
podnikatel neprovozuje živnost po dobu delší než 4 roky. 

(4) V p�ípad�, že bylo zastaveno užívání nebo provoz za�ízení nebo �ásti za�ízení 38) a podnikateli 
bylo uloženo odstranit závady, m�že živnostenský ú�ad p�íslušný podle § 45 odst. 1 nebo § 50 
odst. 1 v odpovídajícím rozsahu zrušit živnostenské oprávn�ní nebo pozastavit provozování 
živnosti, jestliže podnikatel neodstraní závady do 1 roku od uplynutí stanovené lh�ty, a nebyla-
li lh�ta stanovena, do 1 roku od rozhodnutí. 

(5) Živnostenský ú�ad p�íslušný podle odstavce 1 zruší živnostenské oprávn�ní na žádost 
podnikatele doloženou souhlasem správce dan�, je-li tento souhlas vyžadován zvláštním 
zákonem. 38a) Nedoloží-li podnikatel tento souhlas, živnostenský ú�ad žádost o zrušení 
živnostenského oprávn�ní zamítne. 

(6) Bylo-li živnostenské oprávn�ní zrušeno z d�vod� uvedených v odstavcích 2 až 4 nejedná-li se 
o zrušení živnostenského oprávn�ní podle odstavce 3 poslední v�ta, m�že podnikatel ohlásit 
ohlašovací živnost nebo požádat o ud�lení koncese v oboru nebo p�íbuzném oboru nejd�íve 
po uplynutí 3 let od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávn�ní; žádost o 
ud�lení koncese v jiném oboru m�že podnikatel podat nejd�íve po uplynutí 1 roku od právní 
moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávn�ní. 

(7) Zrušení živnostenského oprávn�ní podle odstavce 1 písm. a) a b), odstavc� 2, 3, 4 
živnostenský ú�ad neprodlen� oznámí na ú�ední desce obecního ú�adu p�íslušného podle § 45 
odst. 1 a § 50 odst. 1 a podle místa podnikání. V oznámení uvede obchodní firmu nebo název 
právnické osoby nebo obchodní firmu nebo jméno a p�íjmení fyzické osoby, její identifika�ní 
�íslo, sídlo, místo podnikání, umíst�ní organiza�ní složky podniku zahrani�ní osoby na území 
�eské republiky, p�edm�t podnikání a datum, k n�muž bylo živnostenské oprávn�ní zrušeno. 
Oznámení musí být na ú�ední desce zve�ejn�no nejmén� po dobu 15 dn�. 

(8) V rozhodnutí o pozastavení provozování živnosti podle odstavc� 2 až 4 živnostenský ú�ad 
stanoví dobu, po kterou nelze živnost provozovat. Doba pozastavení živnosti nesmí být delší 
než 1 rok. 

§ 59 
Zrušen.  



Hlava IV: Živnostenský rejst�ík 

§ 60 
(1) Živnostenské ú�ady vedou v živnostenském rejst�íku údaje o podnikatelích, kte�í m�li nebo 

mají v jejich územní p�sobnosti sídlo, bydlišt�, zahrani�ní osoby pobyt podle § 5 odst. 4, místo 
podnikání nebo organiza�ní složku podniku umíst�nou na území �eské republiky. 

(2) rejst�íku se zapisují následující údaje v�etn� jejich zm�n: 
a) u fyzické osoby jméno, p�íjmení, státní ob�anství, bydlišt�, u zahrani�ní fyzické osoby 

též místo pobytu v �eské republice, pokud byl povolen, rodné �íslo, bylo-li p�id�leno, 
jinak datum narození, identifika�ní �íslo, pop�ípad� obchodní firma a místo podnikání, 
u odpov�dného zástupce jméno, p�íjmení, státní ob�anství, bydlišt� nebo pobyt na 
území �eské republiky, rodné �íslo, bylo-li p�id�leno, jinak datum narození, a u 
zahrani�ní osoby též adresu organiza�ní složky podniku umíst�né v �eské republice a 
u vedoucího organiza�ní složky podniku umíst�né v �eské republice jméno, p�íjmení, 
státní ob�anství, bydlišt� nebo pobyt na území �eské republiky, rodné �íslo, bylo-li 
p�id�leno, jinak datum narození; u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo, 
identifika�ní �íslo a u fyzických osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho �leny, 
u odpov�dného zástupce a u vedoucího organiza�ní složky podniku zahrani�ní osoby 
jméno, p�íjmení, státní ob�anství, bydlišt� nebo pobyt na území �eské republiky, 
rodné �íslo, bylo-li p�id�leno, jinak datum narození a dále adresa organiza�ní složky 
podniku umíst�né v �eské republice, 

b) p�edm�t podnikání, 
c) druh živnosti, 
d) provozovna nebo provozovny, v nichž je živnost provozována v�etn� údaj� o zahájení 

a ukon�ení provozování živnosti v nich,  
e) doba platnosti živnostenského listu nebo koncesní listiny, 
f) datum vzniku živnostenského oprávn�ní,  
g) datum zahájení provozování živnosti,  
h) pozastavení nebo p�erušení provozování živnosti,  
i) datum zániku živnostenského oprávn�ní, 
j) provozování živnosti pr�myslovým zp�sobem a údaje o rozsahu živnostenského 

oprávn�ní podle § 7a odst. 8,, 
k) prohlášení a zrušení konkursu, 
l) vstup právnické osoby do likvidace,  
m) p�ekážky provozování živnosti podle § 8,  
n) p�ehled o uložených pokutách v�etn� sank�ních opat�ení uložených jinými správními 

orgány v souvislosti s podnikáním, s výjimkou blokových pokut, 
o) další dopl�ující údaje vztahující se k rozsahu živnostenského oprávn�ní (§ 7a odst. 8, 

§ 28 odst. 2 a § 45 odst. 4). 
Zápis musí být proveden do 5 pracovních dn� ode dne vydání pr�kazu živnostenského 
oprávn�ní nebo jeho zm�ny nebo do 5 dn� ode dne, kdy se o zm�n� údaje vedeného v 
živnostenském rejst�íku dozv�d�l. 

(3) Rejst�ík je ve�ejným seznamem v �ásti, v níž se u fyzické osoby zapisuje jméno a p�íjmení, 
pop�ípad� obchodní firma, místo podnikání, u zahrani�ní fyzické osoby též umíst�ní 
organiza�ní složky podniku v �eské republice, p�edm�t podnikání, identifika�ní �íslo, 
provozovny, provozování živnosti pr�myslovým zp�sobem v�etn� rozsahu živnostenského 
oprávn�ní, pozastavení a p�erušení provozování živnosti, datum zániku živnostenského 
oprávn�ní, prohlášení a zrušení konkursu, p�ekážky provozování živnosti, a v �ásti, v níž se u 
právnické osoby zapisuje obchodní firma nebo název, sídlo, u zahrani�ní právnické osoby 
umíst�ní organiza�ní složky podniku v �eské republice, identifika�ní �íslo, p�edm�t podnikání, 
provozovny, provozování živnosti pr�myslovým zp�sobem v�etn� rozsahu živnostenského 
oprávn�ní, pozastavení a p�erušení provozování živnosti, datum zániku živnostenského 
oprávn�ní, prohlášení a zrušení konkursu, vstup do likvidace, p�ekážky provozování živnosti. 
Toto ustanovení platí obdobn� pro úst�ední evidenci podnikatel�.39) 



(4) Do rejst�íku v �ásti, v níž je ve�ejným seznamem podle odstavce 3, má právo nahlížet každý a 
po�izovat si z n�j výpisy �i opisy. 

(5) Na požádání lze z ve�ejné �ásti rejst�íku vydat ú�ední opis, výpis nebo potvrzení o ur�itém 
zápisu, pop�ípad� potvrzení o tom, že v rejst�íku ur�itý zápis není. Z neve�ejné �ásti rejst�íku 
lze tak u�init, osv�d�í-li žadatel právní zájem. 

(6) Údaje živnostenských rejst�ík� jsou vedeny v informa�ním systému úst�ední evidence 
podnikatel�,39) jehož správcem38c) je Živnostenský ú�ad �eské republiky39) a provozovateli38c) v 
p�sobnosti svých správních obvod� jsou obecní živnostenské ú�ady39) v rozsahu stanoveném 
odstavci 1 až 5 a krajské živnostenské ú�ady39) v rozsahu stanoveném odstavci 4 a 5. 
Živnostenský ú�ad �eské republiky39) do tohoto informa�ního systému zapisuje další údaje 
statistického a eviden�ního charakteru související s provozováním živností. Za tím ú�elem 
mohou být sdružovány informace a údaje z jiných informa�ních systém� a registr�. 

(7) Údaje vedené v �ásti úst�ední evidence podnikatel�,39) která je ve�ejným seznamem, 
Živnostenský ú�ad �eské republiky39) zve�ej�uje v elektronické podob� zp�sobem 
umož�ujícím dálkový p�ístup k t�mto údaj�m. 

(8) Ministerstvo vnitra poskytuje Živnostenskému ú�adu �eské republiky39) pro pot�eby vedení 
úst�ední evidence podnikatel�39) z informa�ního systému evidence obyvatel38d) 

a) u ob�an� �eské republiky, kte�í jsou podnikateli, odpov�dnými zástupci, vedoucími 
organiza�ní složky zahrani�ní osoby umíst�né v �eské republice, statutárními orgány 
nebo jejich �leny, údaje: 

1. jméno, pop�ípad� jména, p�íjmení, rodné p�íjmení, 
2. datum narození, 
3. rodné �íslo, 
4. státní ob�anství, 
5. adresa místa trvalého pobytu, 
6. datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí ob�ana mimo území �eské 

republiky, datum a stát, na jehož území k úmrtí došlo, 
7. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den 

úmrtí; 
b) u cizinc� vedených v informa�ním systému evidence obyvatel, kte�í jsou subjekty 

oprávn�nými provozovat živnost podle § 5, nebo kte�í jsou odpov�dnými zástupci, 
vedoucími organiza�ní složky zahrani�ní osoby umíst�né v �eské republice, 
statutárními orgány nebo jejich �leny, údaje: 

1. jméno, pop�ípad� jména, p�íjmení, rodné p�íjmení, 
2. datum narození, 
3. rodné �íslo, 
4. státní ob�anství, 
5. druh a adresa místa pobytu, 
6. datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území �eské republiky, stát, 

na jehož území k úmrtí došlo, pop�ípad� datum úmrtí, 
7. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého prohlášen jako 

den úmrtí. 
Tyto údaje jsou poskytovány v elektronické podob� umož�ující dálkový p�ístup a jsou 
využívány v informa�ním systému úst�ední evidence podnikatel� pro kontrolní ú�ely a k 
provád�ní jejich p�ímého zápisu do informa�ního systému úst�ední evidence podnikatel�. 

 
 
 

�ást pátá 
Živnostenská kontrola a pokuty  

Hlava I: Živnostenská kontrola 

§ 60a 



Živnostenskou kontrolu provád�jí v rámci své p�sobnosti živnostenské ú�ady, které sledují, zda a 
jak jsou pln�ny povinnosti stanovené živnostenským zákonem, ustanoveními zvláštních právních 
p�edpis� vztahujícími se na živnostenské podnikání, poskytování služeb podle § 69a a na 
podmínky provozování živnosti uložené v koncesní listin�. P�i kontrole pln�ní povinností, které 
vyplývají podnikateli pro provozování živnosti ze zvláštních p�edpis�, m�že živnostenský ú�ad 
vyžadovat od podnikatele doklady o spln�ní t�chto povinností. 

§ 60b 
Kontrolní �innost v rámci živnostenské kontroly vykonávají zam�stnanci živnostenských ú�ad�. P�i 
kontrolní �innosti mohou zam�stnanci provád�jící kontrolu po�izovat též zvukové a obrazové 
záznamy. Ke kontrole mohou být p�izváni zástupci dalších orgán� a osob ur�ených zvláštními 
právními p�edpisy. Výkon živnostenské kontroly se �ídí zvláštním zákonem 38b). 

 

 

§ 60c 
Podnikatel je oprávn�n p�izvat v pr�b�hu kontroly jím zvolenou t�etí osobu. Nep�ítomnost t�etí 
osoby není d�vodem k p�erušení kontroly. 

§ 60d 
(1) Živnostenský ú�ad m�že rozhodnutím uložit podnikateli odstran�ní nedostatk� zjišt�ných p�i 

provozování živnosti. 
(2) V rozhodnutí podle odstavce 1 stanoví k odstran�ní nedostatk� p�im��enou lh�tu. 
(3) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 je možno podat odvolání do 15 dn� ode dne doru�ení 

písemného vyhotovení rozhodnutí. Odvolání nemá odkladné ú�inky. 

Hlava II: Neoprávn�né podnikání 

§ 61 
(1) Neoprávn�ným podnikáním je provozování �innosti, která je p�edm�tem živnosti, bez 

živnostenského oprávn�ní pro tuto živnost. 
(2) Za neoprávn�né podnikání se považuje i jednorázové a nahodilé provozování živnosti po dobu 

jejího pozastavení podle § 58 odst. 2 až 4. 

§ 62 
(1) Právnické osob�, která neoprávn�n� podniká v �innosti, která je p�edm�tem živnosti volné, 

živnostenský ú�ad uloží pokutu až do výše 500 000 K�. 
(2) Právnické osob�, která neoprávn�n� podniká v �innosti, která je p�edm�tem živnosti �emeslné 

nebo vázané, živnostenský ú�ad uloží pokutu až do výše 750 000 K�. 
(3) Právnické osob�, která neoprávn�n� podniká v �innosti, která je p�edm�tem živnosti 

koncesované, živnostenský ú�ad uloží pokutu až do výše 1 000 000 K�. 
(4) P�i ur�ení výše pokuty se p�ihlíží zejména k rozsahu, závažnosti, zp�sobu, dob� trvání a 

následk�m protiprávního jednání. 

§ 63 
Zrušen.  

§ 63a 
(1) Fyzické osob�, která neoprávn�n� podniká v �innosti, která je p�edm�tem živnosti volné, 

živnostenský ú�ad uloží pokutu až do výše 50 000 K�. 
(2) Fyzické osob�, která neoprávn�n� podniká v �innosti, která je p�edm�tem živnosti �emeslné 

nebo vázané, živnostenský ú�ad uloží pokutu až do výše 100 000 K�. 



(3) Fyzické osob�, která neoprávn�n� podniká v �innosti, která je p�edm�tem živnosti 
koncesované, živnostenský ú�ad uloží pokutu až do výše 200 000 K�. 

(4) P�i ur�ení výše pokuty se p�ihlíží zejména k rozsahu, závažnosti, zp�sobu, dob� trvání a 
následk�m protiprávního jednání. 

§ 64 
Ustanovení trestního zákona 40) týkající se stíhání fyzických osob pro neoprávn�né podnikání 
z�stávají ustanoveními § 61 až 63a nedot�ena. 

 

Hlava III: Porušení jiných ustanovení zákona 

§ 65 
(1) Živnostenský ú�ad m�že uložit podnikateli pokutu až do výše 100000 K�, jestliže podnikatel: 

a) neustanoví v p�ípadech, kdy je k tomu povinen, odpov�dného zástupce pro živnost 
koncesovanou nebo nep�edloží jeho ustanovení ke schválení živnostenskému ú�adu 
nebo neoznámí ukon�ení jeho funkce odpov�dného zástupce, 

b) nedodržuje podmínky stanovené pro provozování živnosti koncesované, 
c) porušuje povinnosti stanovené pro provozování živnosti zvláštními právními p�edpisy, 
d) p�edloží nepravdivé prohlášení. 

(2) Živnostenský ú�ad m�že uložit podnikateli pokutu až do výše 1 000 000 K�, jestliže podnikatel 
porušuje povinnosti stanovené v § 31. 

(3) Živnostenský ú�ad m�že podnikateli uložit pokutu až do výše 50000 K�, jestliže podnikatel: 
a) neustanoví v p�ípadech, kdy je k tomu povinen, odpov�dného zástupce pro živnost 

ohlašovací nebo neoznámí jeho ustanovení živnostenskému ú�adu nebo neoznámí 
ukon�ení jeho funkce odpov�dného zástupce, 

b) neoznámí zahájení a ukon�ení provozování živnosti v provozovn� živnostenskému 
ú�adu. 

(4) Živnostenský ú�ad m�že podnikateli uložit pokutu až do výše 20000 K�, jestliže podnikatel: 
a) neohlásí živnostenskému ú�adu, že ustanovil odpov�dného zástupce, a� k tomu nebyl 

povinen, 
b) neoznámí zm�ny nebo dopln�ní údaj� obsažených v ohlášení nebo v žádosti, na 

jejímž základ� bylo rozhodnuto o ud�lení koncese. 
(5) Živnostenský ú�ad m�že uložit odpov�dnému zástupci za porušení povinností, vyplývajících 

pro n�j z tohoto zákona, pokutu až do výše 50000 K�. 
(6) Živnostenský ú�ad m�že uložit osob�, která nesplní povinnost uloženou tímto zákonem, nejde-

li o podnikatele, pokutu až do výše 10000 K�. 
(7) Živnostenský ú�ad m�že uložit podnikateli, který oznámil p�erušení provozování živnosti podle 

§ 31 odst. 12 a za�al živnost op�tovn� provozovat p�ed uplynutím lh�ty, aniž by oznámil tuto 
skute�nost p�edem písemn� živnostenskému ú�adu (§ 31 odst. 13), pokutu až do výše 10 000 
K�. 

(8) Živnostenský ú�ad uloží za soub�žné porušení zákona touž osobou projednané ve spole�ném 
�ízení sankci podle ustanovení vztahujícího se na porušení nejp�ísn�ji postižitelné. 

Hlava IV: Ukládání pokut 

§ 66 
(1) �ízení o uložení pokuty podle § 61 až 63a m�že živnostenský ú�ad zahájit jen do jednoho roku 

ode dne, kdy se o neoprávn�ném podnikání dozv�d�l, nejpozd�ji však do 5 let od doby, kdy k 
porušení došlo; jde-li o pokra�ující neoprávn�né podnikání, nejpozd�ji do 5 let od doby, kdy 
neoprávn�né podnikání ješt� trvalo. 

(2) �ízení o uložení pokuty podle § 65 m�že živnostenský ú�ad zahájit do 1 roku ode dne, kdy se 
o skute�nosti uvedené v § 65 dozv�d�l, nejpozd�ji však do 3 let ode dne, kdy taková 



skute�nost ješt� trvala, a jedná-li se o nespln�ní povinnosti ve lh�t� stanovené tímto zákonem, 
nejpozd�ji do 3 let ode dne, kdy uplynula lh�ta pro spln�ní povinnosti stanovená tímto 
zákonem. 

(3) Pokuty uložené podle § 61 až 63a, § 65 a 71 jsou p�íjmem státního rozpo�tu �eské republiky, 
pokud zvláštní p�edpis nestanoví jinak. Živnostenský ú�ad, který pokutu uložil, je oprávn�n ji 
vybírat a vymáhat, p�i�emž postupuje podle zákona �. 337/1992 Sb., o správ� daní a poplatk�, 
ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

(4) Pokutu podle § 65 odst. 1 až 4 lze uložit i osob�, která se dopustila porušení tohoto zákona 
jako podnikatel a jejíž živnostenské oprávn�ní již zaniklo. 

(5) Pokutu podle § 65 zákona až do výše 5000 K� lze uložit též v blokovém �ízení, je-li porušení 
povinnosti podle tohoto zákona spolehliv� zjišt�no, nesta�í-li domluva a osoba uvedená v § 65 
ji na míst� zaplatí. Proti uložení pokuty v blokovém �ízení se nelze odvolat. Pov��ený 
pracovník živnostenského ú�adu, je oprávn�n uloženou pokutu vybrat. K jejímu uložení a 
vybrání použije blok�, kterých se používá pro ukládání a vybírání pokut v blokovém �ízení o 
p�estupcích. 41) 

 
 

 

�ást šestá 
Spole�ná, p�echodná a záv�re�ná ustanovení  

Hlava I: Spole�ná ustanovení 

§ 67 Pracovn�právní vztahy 
Pracovn�právní vztahy mezi podnikatelem a jeho zam�stnanci se �ídí pracovn�právními p�edpisy. 

§ 68 Sou�innost orgán� státní správy 
(1) Orgány, provád�jící kontrolu podle zvláštních p�edpis�, zasílají opis rozhodnutí, kterým bylo 

rozhodnuto o závažném porušení zvláštních p�edpis� podnikatelem, p�íslušnému 
živnostenskému ú�adu ve lh�t� 30 dn� ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. V téže 
lh�t� p�íslušnému živnostenskému ú�adu oznamují i p�ípady neoprávn�ného podnikání 
zjišt�né p�i výkonu jejich �innosti. Tím není dot�ena povinnost ml�enlivosti stanovená 
zvláštním zákonem 42). 

(2) Živnostenské ú�ady ve lh�t� 30 dn� ode dne zjišt�ní informují jednotlivé specializované 
orgány, zejména orgány dozírající na dodržování hygienických, bezpe�nostních a požárních 
p�edpis� a orgány �eské obchodní inspekce, o porušování p�íslušných zvláštních p�edpis� 
osobami provozujícími �innost, která je p�edm�tem živnosti. 

§ 69 Živnostenská spole�enstva 
Zrušen. 

§ 69a 
(1) Státní p�íslušník �lenského státu Evropské unie, který je na území �lenského státu Evropské 

unie oprávn�n provozovat podnikatelskou �innost, m�že na území �eské republiky do�asn� 
poskytovat služby v rozsahu svého podnikatelského oprávn�ní v souladu s �l. 49 a 
následujícími Smlouvy o založení Evropského spole�enství. 

(2) Právnická osoba se sídlem, úst�ední správou nebo hlavním místem své podnikatelské �innosti 
v n�kterém z �lenských stát� Evropské unie, která je na území �lenského státu Evropské unie 
oprávn�na provozovat podnikatelskou �innost, m�že na území �eské republiky do�asn� 
poskytovat služby v rozsahu svého podnikatelského oprávn�ní v souladu s �l. 49 a 
následujícími Smlouvy o založení Evropského spole�enství. 

(3) Státní p�íslušníci dalších smluvních stát� Dohody o Evropském hospodá�ském prostoru, 
ob�ané Švýcarské konfederace a právnické osoby se sídlem na území t�chto stát� se 
považují pro ú�ely tohoto ustanovení za osoby uvedené v odstavci 1 nebo 2. 



(4) Na poskytování služeb podle tohoto ustanovení se další ustanovení tohoto zákona nevztahují, 
s výjimkou povinnosti prokázat p�i kontrole podle § 60a oprávn�nost poskytování služeb. 

§ 70 Evropský hospodá�ský prostor 
(1) Pro ú�ely tohoto zákona se považuje za státního p�íslušníka �lenského státu Evropské unie i 

státní p�íslušník jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodá�ském prostoru a ob�an 
Švýcarské konfederace. Za právnickou osobu se sídlem na území �lenského státu Evropské 
unie se pro ú�ely tohoto zákona považuje i právnická osoba se sídlem v jiném smluvním stát� 
Dohody o Evropském hospodá�ském prostoru a právnická osoba se sídlem na území 
Švýcarské konfederace. 

(2) Pokud tento zákon požaduje p�edložení doklad� vydaných p�íslušným orgánem �lenského 
státu Evropské unie nebo výkon podnikatelské �innosti na území �lenského státu Evropské 
unie, rozumí se tím i doklady vydané p�íslušným orgánem smluvního státu Dohody o 
Evropském hospodá�ském prostoru a doklady vydané p�íslušným orgánem Švýcarské 
konfederace a výkon �innosti na území t�chto stát�. 

§ 71 
(1) �ízení ve v�cech upravených tímto zákonem se �ídí zákonem o správním �ízení 45), pokud 

tento zákon nestanoví jinak.  
(2) Tomu, kdo zt�žuje postup �ízení, zejména tím, že se bez závažných d�vod� nedostaví na 

výzvu živnostenského ú�adu, ruší p�es p�edchozí napomenutí po�ádek, bezd�vodn� odmítá 
sv�deckou výpov�	, p�edložení listiny nebo provedení ohledání, m�že živnostenský ú�ad 
uložit po�ádkovou pokutu do výše 10000 K�. Po�ádkovou pokutu lze uložit i opakovan�, 
nebyla-li spln�na povinnost ani ve lh�t� stanovené živnostenským ú�adem.  

(3) P�ed živnostenským ú�adem se jedná v jazyce �eském. Ob�ané �eské republiky p�íslušející k 
národnostním a etnickým menšinám mohou jednat p�ed živnostenským ú�adem ve svém 
jazyce, musí si však na náklady živnostenského ú�adu obstarat tlumo�níka zapsaného v 
seznamu tlumo�ník�. 

(4) Fyzická nebo právnická osoba m�že být v �ízení p�ed živnostenským ú�adem zastoupena 
zástupcem. Zástupce jedná v rozsahu plné moci ud�lené písemn� nebo ústn� do protokolu. 
Pravost podpisu písemné plné moci musí být ú�edn� ov��ena. 

 

§ 72 
Pro ú�ely �ízení podle tohoto zákona je živnostenský ú�ad oprávn�n požádat o vydání výpisu z 
Rejst�íku trest�. 46) 

§ 73 Mezinárodní smlouvy 
Ustanovení tohoto zákona se nepoužijí, stanoví-li n�co jiného mezinárodní smlouva, jíž je �eská 
republika vázána a která byla zve�ejn�na ve Sbírce zákon�. 

§ 73a 
(1) Vláda na�ízením stanoví obsahovou nápl� jednotlivých živností a seznam obor� živností 

volných. Do doby ú�innosti na�ízení vlády, jímž se vydává seznam živností volných, jsou 
živnosti volné ty živnosti, pro jejichž provozování tento zákon nevyžaduje prokazování 
odborné ani jiné zp�sobilosti. 

(2) Vláda na�ízením stanoví seznam živností (§ 7 odst. 4), jejichž výkon je podnikatel povinen 
zajistit pouze fyzickými osobami spl�ujícími odbornou zp�sobilost uvedenou v tomto na�ízení. 

(3) Ministerstva, do jejichž p�sobnosti pat�í odv�tví, v nichž jsou živnosti provozovány, vydají v 
dohod� s Ministerstvem pr�myslu a obchodu a Ministerstvem školství, mládeže a t�lovýchovy 
vyhlášku, která stanoví zp�sob provád�ní a obsahovou nápl� zkoušky, kterou lze prokázat 
odbornou zp�sobilost podle odstavce 2. 

Hlava II: P�echodná a záv�re�ná ustanovení 



§ 74 Zachování dosavadních oprávn�ní 
(1) V podnikatelské �innosti, která je živností podle tohoto zákona, mohou fyzické a právnické 

osoby pokra�ovat po dobu jednoho roku ode dne, kdy zákon nabude ú�innosti, na základ� 
oprávn�ní k podnikatelské �innosti nebo podnikatelského oprávn�ní, které získaly p�ed jeho 
ú�inností. Po uplynutí lh�ty tato oprávn�ní zanikají. 

(2) Fyzické osoby, kterým uplynutím lh�ty podle odstavce 1 zanikne oprávn�ní k podnikatelské 
�innosti v živnosti volné nebo �emeslné, nabývají sou�asn� živnostenského oprávn�ní k t�mto 
živnostem. Živnostenský list vydá živnostenský ú�ad ve lh�t� stanovené v odstavci 1. 

(3) Fyzické osoby, které ke dni nabytí ú�innosti zákona mají oprávn�ní k podnikatelské �innosti v 
živnosti vázané nebo koncesované, p�edloží živnostenskému ú�adu ve lh�t� 9 m�síc� od 
ú�innosti tohoto zákona doklady prokazující, že spl�ují podmínky stanovené zákonem nebo že 
ustanovily odpov�dného zástupce, který podmínky spl�uje. Za tohoto p�edpokladu vydá 
živnostenský ú�ad ve lh�t� 60 dn� od p�edložení doklad� živnostenský list nebo koncesní 
listinu. 

(4) Právnické osoby, které mají ke dni ú�innosti zákona podnikatelské oprávn�ní k �innostem, 
které jsou živnostmi, p�edloží živnostenskému ú�adu ve lh�t� 9 m�síc� od ú�innosti tohoto 
zákona odklady prokazující, že ustanovily odpov�dného zástupce, který spl�uje podmínky 
podle zákona. Za tohoto p�edpokladu vydá živnostenský ú�ad ve lh�t� 60 dn� od p�edložení 
doklad� živnostenský list nebo koncesní listinu. 

(5) Jestliže osoby uvedené v odstavcích 3 a 4 živnostenskému ú�adu doklady nep�edloží nebo 
jimi neprokáží spln�ní podmínek pro provozování živnosti, živnostenské oprávn�ní jim 
nevznikne. V pochybnostech rozhodne o tom, zda podmínky provozování živnosti spln�ny 
jsou, živnostenský ú�ad. 

§ 75 
(1) Žádosti fyzických osob o registraci podnikatelské �innosti, která je živností, podané podle 

dosavadních p�edpis�, o nichž nebylo rozhodnuto p�ed ú�inností tohoto zákona, se považují 
za ohlášení nebo za žádost o koncesi. 

(2) Žádosti o oprávn�ní, povolení nebo pr�kaz zp�sobilosti k �innosti, o nichž nebylo rozhodnuto 
p�ed ú�inností tohoto zákona, se podle obsahu považují za žádost o koncesi nebo za ohlášení 
živnosti vázané. P�íslušný orgán státní správy je postoupí živnostenskému ú�adu a k žádosti o 
koncesi p�ipojí stanovisko jako podklad pro rozhodnutí. 

(3) Fyzické osoby, které získaly oprávn�ní, povolení nebo pr�kaz zp�sobilosti a p�ed ú�inností 
tohoto zákona nepožádaly o registraci, p�ipojí je k žádosti o koncesi nebo k ohlášení živnosti 
vázané. P�i rozhodování o koncesi nahrazují tyto doklady stanovisko p�íslušného orgánu státní 
správy. 

§ 76 
Živnosti, které podle zvláštních p�edpis� mohou provozovat organizace, jsou ve stejném rozsahu a 
za stejných podmínek oprávn�ny provozovat i fyzické osoby. 

§ 77 
Oprávn�ní k podnikatelské �innosti a podnikatelská oprávn�ní k �innostem, které nejsou živnostmi, 
z�stávají nedot�ena, pokud zvláštní p�edpis nestanoví jinak. 

§ 78 
Zrušen.  

§ 79 Likvidace majetku pro p�edlužení 
(1) P�ekážkou provozování živnosti vzniklou p�ed nabytím ú�innosti zákona �. 328/1991 Sb., o 

konkursu a vyrovnání, se rozumí likvidace majetku pro p�edlužení 47). 
(2) K likvidaci majetku pro p�edlužení, která byla provedena p�ed 1. lednem 1990, se nep�ihlíží. 

§ 80 Zrušovací ustanovení 
Ke dni ú�innosti tohoto zákona se zrušuje: 



1. zákon �. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání ob�an�, ve zn�ní zákona �. 219/1991 
Sb., krom� § 12a až 12e, 

2. § 2 dekretu prezidenta republiky �. 100/1945 Sb., o znárodn�ní dol� a n�kterých 
pr�myslových podnik�, ve zn�ní zákona �. 114/1948 Sb., o znárodn�ní n�kterých 
dalších pr�myslových a jiných podnik� a závod� a o úprav� n�kterých pom�r� 
znárodn�ných a národních podnik�, 

3. § 4 zákona �. 114/1948 Sb., o znárodn�ní n�kterých dalších pr�myslových a jiných 
podnik� a závod� a o úprav� n�kterých pom�r� znárodn�ných a národních podnik�, 

4. § 3 zákona �. 115/1948 Sb., o znárodn�ní dalších pr�myslových a jiných výrobních 
podnik� a závod� v oboru potraviná�ském a o úprav� n�kterých pom�r� znárodn�ných 
a národních podnik� tohoto oboru, ve zn�ní zákona �. 108/1950 Sb., kterým se m�ní a 
dopl�ují p�edpisy o znárodn�ní n�kterých podnik� pr�myslu potraviná�ského, 

5. § 3 zákona �. 120/1948 Sb., o znárodn�ní obchodních podnik� s 50 nebo více �innými 
osobami, 

6. § 1 odst. 2 zákona �. 121/1948 Sb., o znárodn�ní ve stavebnictví, ve zn�ní zákona �. 
58/1951 Sb., kterým se m�ní a dopl�uje zákon o znárodn�ní ve stavebnictví, 

7. § 3 zákona �. 123/1948 Sb., o znárodn�ní polygrafických podnik�, 
8. § 8 zákona �. 124/1948 Sb., o znárodn�ní n�kterých hostinských a vý�epnických 

podnik� a ubytovacích za�ízení. 

§ 81 
Tento zákon nabývá ú�innosti dnem 1. ledna 1992. 
 
 


